
            Dia: 22 de Juny del 2020 

Acta del Grup de Control Social                 

Assistència: Emili, Paco Z, Santi, Paco R 

Excusen la seva absència: Juan 

Ordre del dia: 

1. Web de Taigua repàs i preparació del que pot ser una proposta metodològica per a la taula 
de debat que es generi. 

2. Priorització d’indicadors. 
3. Rendició de compte de les persones que van participar al grup preparatori del CAT. 
4. Carta de la presidència i disposició del càrrec de com portaveu al grup de control social. 
5. Des confinament i modificació pressupostos OAT. 
6. Pàgina Web de l’OAT. 
7. Informació sobre la creació del grup de transició. 
8. Elevació a l’OAT de la programació d’una Audiència pública i rendició de comptes a treballar 

per part del GCS. 
 
 
 
1. Web de Taigua repàs i preparació del que pot ser una proposta metodològica per a la taula de 

debat que es generi. 
S’acorda generar un grup obert de persones per la preparació de la metodologia i participar a les 
reunions de treball que s’acordin amb els altres actors, en aquesta i seran en principi:   Santi,  
Paco Z, Emili i Paco R. 
Aquesta  queda pendent de la reunió sobre governança prevista amb la Lluïsa Melgares i serveis 
tècnics. 

 
2. Priorització d’indicadors. 

S’informa del treball de valoració d’indicadors de gestió que esta portant a terme el Grup 
d’Indicadors,  de la petició de puntuació del mateixos i del retorn al GI.  
També es recorda de la petició de valoració dels indicadors que es van passar del GCS i es fa la 
petició de que també es retornin puntuats per continuar la tasca al nostre grup 

 
3. Rendició de compte de les persones que van participar al grup preparatori del CAT. 

S’informa de que es van traslladar les opinions obtingudes a la reunió del grup i del debat 
mantingut a la reunió. 

  
4. Carta de la presidència i disposició del càrrec de com portaveu al grup de control social. 

S’informa de la posició mantinguda pel portaveu del GCS a la reunió preparatòria del Consell 
d’administració de Taigua i es posa a la confiança del grup la tasca del portaveu, mantenint-se la 
confiança en la seva tasca. 



  
5. Des confinament i modificació pressupostos OAT. 

Es fa ressò de la situació generada d’ingressos als pressupostos de l’Ajuntament per la pandèmia  
i de la revisió del pressupost municipal per aquest any. En principi s’està practicant una reducció 
del 50% com a mínim a totes les partides. El pressupost de l’OAT també està  en revisió per 
aquest motiu. 

 
6. Pàgina Web de l’OAT. 

S’informa de que la pàgina web de l’OAT està pràcticament finalitzada i encara que ja es operativa 
s’estan valorant propostes per fer-la pública.  

 
7. Informació sobre la creació del grup de transició. 

S’informa de la creació d’un grup de transició generat des de la Vicepresidència per portar a 
terme el procés de relleu de la Presidència 

   
8. Elevació a l’OAT de la programació d’una Audiència pública i rendició de comptes a treballar per 

part del GCS.  
S’acorda proposar a la Permanent la programació pel mes de desembre, la realització  de la 1ª 
Audiència pública i rendició de comptes a la ciutadania. Una audiència on Administració, Gestor i 
OAT exposin encerts, errors, i compromisos en matèria del cicle integral de l’aigua a la ciutat  

 
 
DURACIÓ: DE 18 A 20 H. 
 
 

 

 

 


