
          Dia: 13 de Febrer del 2020 

Acta del Grup de Control Social                 

Assistència: Míriam, Emili, Paco Z, Juan C, Santi, Susanna, Paco R 

Ordre del dia: 

1.-Aprovació de l’acta anterior  
2.-Breu informació dels acords de la Comissió Permanent 
3.-Acord de la Comissió Permanent de l’OAT vers la proposta de Web per a Taigua i el seu 

procediment. 
4.-Indicadors de Transparència institucional, Rendició de comptes i Participació ciutadana 

(compartits pel Paco Zaurin al drive per treballar en línia). Situació i propostes. 
5.-Propostes per porta a terme el punt del pla de treball:  Governançes participades. 

“Empresa pública, Govern obert i Participació, entre la justificació i la   legitimació” 
6.-Treballs de Fi de Máster. Idees i debat de com abordar i col•laborar des de el grup el 

treball amb estudiants que vulguin treballar el tema de control social 
7.-Temes sobrevinguts 
8.-Propera reunió 
 
1.- Aprovació de l’acta anterior  

• Queda aprovada 
2.- Breu informació dels acords de la Comissió Permanent 

• Obertura del procés de presentació de portaveu de l’OAT al Consell de Administració. 
• Consell d'Administració de Taigua i protocol.  
• Web de Taigua 
• (Sol•licitud d'ingrés  AEOPAS  
• A l’espera del local 
• A l’espera del coordinador. 
• Es van triar el tipus de lletra del logo definitiu i ara s’han de fer les diferents versions 

per a cartes, cartells, presentacions... 
• Interès de l’escola de Viladecavalls per treballar el tema de balanç hídric.  
• S’estan preparant els continguts web. S’han distribuït les tasques entre els membres 

per a dinamitzar les pàgines. 
. 
3.- Acord de la Comissió Permanent de l’OAT vers la proposta de Web per a Taigua i el seu 

procediment. 
• S’informa que desprès de valorar la proposta la CP va valorar que seria millor fer 

primer el debat intern i després preparar la reunió conjunta. S’enviarà el text de 
presentació i si no n’han aportacions es donarà per tancat dimecres vinent.  

 
 
4.-Indicadors de Transparència institucional, Rendició de comptes i Participació ciutadana 

(compartits pel Paco Zaurin al drive per treballar en línia). Situació i propostes. 
• Es dona fins dimecres per a tancar les aportacions i tanca la fase de possibles 



indicadors.  
• Acorden enviar també per email els indicadors i que cada escut faci una proposta de 

priorització numerant-los del primer a l’últim. 
 
5.-Propostes per porta a terme el punt del pla de treball:  Governançes participades. 
“Empresa pública, Govern obert i Participació, entre la justificació i la   legitimació” 

• Encara no es tenen possibles ponents de referencia. S’acorda continuar la recerca 
 
6.- Treballs de Fi de Máster. Idees i debat de com abordar i col•laborar des de el grup el 
treball amb estudiants que vulguin treballar el tema de control social 

• Es proposar que aquesta tasca la portin les tres persones que considerem mes 
coneixedores del funcionament d’aquests tipus de projectes per acompanyar als 
estudiants del TFM 

• La companya Míriam accepta la tasca i parlarà amb les altres dues companyes per 
conèixer la seva disponibilitat   

  
7.- Temes sobrevinguts 
a.- Proposta de fer arribar unes preguntes a la regidoria de Territori i sostenibilitat sobre una 
sèrie de temes que son preocupants 

• Tema aigua no registrada 
• Concessió servei gestió sanejament 
• Canals de comunicació GCS-Admin-Taigua 

b.- Es presenta la Susanna, ens explica la seva intenció de conèixer el treballs del grups per a  
valorar i decidir en quins grups de l’OAT es sent millor per aportar el seu treball 

• Se li farà enviament personalitzat dels treballs que portem a terme fins que coneguts 
els treballs dels grups, prengui la decisió, als que es voldria incorporar  

c.-  Es planteja per part de Juan C la possibilitat de penjar al taulell d’anuncis de Taigua els 
treballs que portem a terme  

• No es veu cap inconvenient de que es pengin els treballs finalitzats i les actes del 
grup  

 
 
8.- Propera reunió 

• Convoquem pel dijous 19 de març a les 18h (possiblement la tornarem a fer al mateix 
lloc de l’UPC) 

 
 
DURACIÓ: DE 18 A 20 H. 
 
 

 

 

 


