
          Dia: 21 d’Octubre del 2020 

Acta del Grup de Control Social                 

Assistència: Emili, Juan, Paco Z, Santi i Paco R 

Ordre del dia: 

1. Tasques pendents 
2. Audiència pública i rendició de comptes 
3. Pla de treball 2021 
4. Tallers espais d’accions formatives 
5. Proposta del GDHiJS 

 
   

1.-   Tasques  Pendents 

a) 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. 

Es planteja que està prevista reunió de presentació de la nova coordinadora i que es 

reprendrà aquest tema de demanda de la sol•licitud. S’acorda la presencia del 

company Santi en aquesta reunió. 

b) 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. 

 

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

pública a la ciutat. Sobre aquest tema es tractaria d’elaborar una proposta d’apartats i guió que com 

a Observatori.    

 

 En Paco R farà una proposta a presentar a la Permanent on s’enumerin els punts dels què 

hauríem d’informar, així com d'una guia de com desenvolupar l’audiència.  

 S’acorda treballar els document base de l’informe de GCS i treballar-ho en línia entre totes. 

 

3.-  Propostes per elaborar el pla de treball del grup per proper 2021 i una aproximació econòmica 

de les despeses. 

 

En Paco R enviarà una proposta pel 2021 que tingui en compta el pressupost no executat d’aquest 

any 2020 i s’incorporin les noves necessitats detectades. En aquest esborrany que s’enviarà via 

email, estarà obert a les noves propostes. La proposta de programa de treball del GCS ha de ser 

entregada a la Permanent abans del 20 de novembre per elaborarà el programa anual de l’OAT      

 

4.-  Proposta del GDH 

 Lamenten l’oblit i des de aquesta demanen disculpes a les companyes. El grup de DH, va 
enviar la proposta de document a valorar i mantenir una reunió conjunta dels grups on 
debatre’l  i elaborar possibles propostes conjuntes al mateix. Es proposa queda per a la 
propera reunió del grup i fer-la conjuntament el 18 de novembre. 


