
        Dia: 23 de Setembre del 2020 

Acta del Grup de Control Social                 

Assistència: Emili, Juan, Paco Z, Santi, Paco R 
Excusen la seva assistència: Mar 

Ordre del dia: 

1.- Estat de la sol·licitud a la Permanent de l'establiment d’una primera reunió on començar a 
parlar amb els altres actors sobre la Web de Taigua. 

2.- Indicadors. 
3.- Proposta i preparació conjunta  de l’Audiència pública i rendició de comptes de l'aigua pública 

a la ciutat.  
4.- Propostes per elaborar el pla de treball del grup per proper 2021 i aproximació econòmica de les 

despeses. 
5.- La Permanent considera necessari tindre una informació més acurada i precisa de la situació 

dels grups de treball i de les persones adscrites per a la planificació del nou curs.  
6.- Informe “ODESC-OAT-Informe estudi Innovació i govern de serveis públics”. 
7.- Informació sobre el treball de les estudiants del màster de sostenibilitat de la UPC. 
8.- Reunió del Consell d’administració de Taigua per avui 23/09. 
9.- Proposta de preparatòries de reunió i acords rotativa. 
 
 

1. Estat de la sol·licitud a la Permanent de l'establiment d’una primera reunió on començar a 
parlar amb els altres actors sobre la Web de Taigua.  
• Con es va enviar copia al grup, el dia 13/06 la presidència va enviar a la regidora Lluïsa 

Melgares el missatge on s’informava de una proposta de treball conjunta entre tots els 
actors per a començar a tractar el tema. Aquesta petició que es volia concretar més a la 
reunió sobre prevista amb ella sobre coproducció, governança i canals de comunicació 
no es va portar a terme per que va estar suspesa des de l’Observatori. 

 
2. Indicadors 

• Com sabeu, des del Grup d'Indicadors de l'OAT, se’ns va sol·licitar una puntuació que 
discrimines per importància una proposta d’indicadors que havien treballat el aquest 
grup, després de ser realitzada per diferents membres del grup els resultats van ser 
enviats. Aprofitant aquesta, també se’ls va enviar per a la seva consideració, els 
indicadors que el grup de control social havia declarat en torn als indicadors de 
governança/participació, transparència i rendició de comptes. 
 
  

3. Proposta i preparació conjunta  de l’Audiència pública i rendició de comptes de l'aigua 
pública a la ciutat.  
Com coneixem les relacions entre actors encara no tenen la fluïdesa que desitjarien i per tant 
aquesta es una primera intervenció que proposem conjunta y que vol anar com dèiem, més 
enllà d’una roda de premsa informativa. La qüestió es que per a fer-la totes les parts actores 
estem aprenent a treballar  i totes estem al mateix cantó, per l’aigua pública. Això vol dir 



que la primera proposta es una proposta de treball singular i conjunt, que ens permeti fer, 
amb esperit constructiu, una primera rendició de comptes,  escoltar i recollir les propostes 
que es facin. 

• Es proposa que es comuniqui als altres actors la idea de generar un espai conjunt de 
treball on desenvolupar conjuntament els temaris i l’organització de la mateixa. La data 
de realització del acte entenent que podia coincidir amb el segon any de gestió pública, 
al desembre d’enguany. Al cas que els altres actors tinguessin objeccions per participar, 
entenem que l’Observatori l’hauria de portar endavant fent tot els possibles per donar 
comptes a la ciutadania i recollir per valorar les seves consideracions.   

• Sobre el que podia ser l’Audiència pública i la rendició de comptes de l’OAT s’acorda 
elaborar una proposta dels apartats que com a Observatori es deuríem presentar. 
S’acorda elaborar un doodle on anomenar els punts així com una guia de com 
desenvolupar l’audiència.  
 

4. Propostes per elaborar el pla de treball del grup per proper 2021 i una aproximació 
econòmica de les despeses. 
Com ja coneixeu, alguns treballs engegats i...: 

• Proposta de web per a Taigua.  Entenem que continuarà el curs que bé i no caldrà cap 
dotació de pressupost econòmic per part de l’Observatori. 

• Col·laboració amb el grup d’indicadors.  Sense pressupost. 
• Tenim una web. Es tractaria de visualitzar la seva estructura i establir si respon als 

paràmetres que desitgem de governança/participació, transparència i rendició de 
comptes. Suggerències, si calen, el nostre paper i com l’aprofitem i com ho podem fer 
perquè sigui reconeguda a la ciutat i fora d’ella. Sense pressupost. (o lligada al taller)  

• Taller “Com ens apropem a la ciutadania en temps de pandèmia”. 1000€ Trobar un 
comunicador i fer un taller.  

• Es farà un document en línia on recollir les propostes que considerem importants porta a 
terme, tenim present que els pressupost de l’OAT tornarà a ser ajustat per aquest any i 
que els actes presencials poden resultar acotats. 

 
5. La Permanent considera necessari tindre una informació més acurada i precisa de la 

situació dels grups de treball i de les persones adscrites per a la planificació del nou curs.  
• En Paco R  informa de la comunicació de Míriam sobre la seva voluntat de deixar el 

grup i traslladar a possibles col·laboracions en temes puntuals. La companya Mar va 
comunicar la seva assistència a la reunió però problemes d’última hora li van fer 
impossible assistir. En Paco R  farà un repàs de l'informe del grup preparat per 
l’anterior Plenari i inclourà la petició que se’ns demana sobre l’estat del grup. 
 

6. Informe “ODESC-OAT-Informe_estudi_Innovacio i govern de serveis públics”. 
• L’informe elaborat i que es va enviar al grup fa un anàlisi de situació on es fan 

valoracions sobre el treball del l’OAT i propostes per corregir errors. També inclou un 
anàlisi sobre el desenvolupament del treball del grup de control social. Es proposa fer 
una reflexió sobre el document i debatre’ls i pel que fa a l’apreciació del treball del grup, 
per corregir el que fos necessari. 
. 

7. Informació sobre el treball de les estudiants del màster de sostenibilitat de la UPC. 
• En Paco R vol destacar a més del excel·lent treball que ha desenvolupat aquest grup, vol 

assenyalar el propi aprenentatge personal sobre metodologies i destacar el sobre esforç 
requerit pel marc Covid en el que van treballar. Els resultats del seu treball han servir per 
posar l’accent en les propostes de millora que s’apunten i que coincideixen amb les 
propostes de tallers que es proposen com a conclusions del informe anomenat al punt 
cinquè punt i del qual Edurne treballa en concretar la realització de tres tallers.  



• Tot i que els treballs d’estudi es poden trobar a la web de l’OAT, es passaran 
properament alguns dels documents traduïts a traves de google al grup. 
 

8. Consell d’administració de Taigua, Grup de treball de transició i Web OAT 
• S’ informa que no va ser possible coordinar el treball del grup de control social per a 

valorar i recollir la seva opinió vers a la reunió del dia 23 del corrent. La documentació va 
arribar al email del conseller de l’OAT el  divendres 18 a la tarda. Davant d’això es va 
optar per convocar pel debat dels documents a la comissió de la permanent generada 
per tractar els temes del CAT. Tots el documents van ser de naturalesa tècnica i es va 
considerar donar el vot afirmatiu als informes, Es va assenyalar de nou, la nostra 
preocupació i demanda de donar més temps en els terminis en que la documentació es 
lliurada als consellers. 

• S’informa de la creació a proposta de la vicepresidència, del grup de treball de transició 
amb la finalitat d’analitzar on som i plantejar propostes de sortida a la situació actual..  

• Web OAT: S’informa del taller sobre funcionament que es farà  el proper dia 30 de 10 a 
13h. La sala prevista ès el TR10 a la universitat però donades les últimes noticies no es 
segur on es celebrarà finalment. Aquest taller ho desenvoluparan els nois que vam 
treballar amb el Juan la construcció de la web i encara que es obert, esta dedicat a les 
persones que hauran de treballar amb ella directament.  

 
9. Proposta de preparatòries de reunió i acords rotativa. 

No es tracta per temps. 
 
 
 
Es proposa per a la propera reunió, dimecres 21 d’octubre de 18 a 20h via telemàtica, Gràcies. 
 
 
 
 
 
 


