
                   Dia: 30-03-2021 

Acta del Grup d’Indicadors i Control Social                 

Assistència:  Santi Aragonés, Emili Díaz, Martí Roses, Joan Cazorla, Paco Rodríguez i Paco 
Zaurín 

HORA: 18h 
LLOC: online  https://meet.jit.si/Salavirtual3-OATgics 
 
L'ORDRE DEL DIA I ACORDS: 
 
1.Aprovació de l’acta anterior i del calendari de les properes reunions. 
Queda aprovada l’acta per unanimitat. 
 
Les properes reunions seran: 
Els 25-05-2021 / 27-07-2021 / 06-10-2021 / 28-12-2021 (a les 18h.). 
Els 27-04-2021 / 29-06-2021 / 28-09-2021 / 30-11-2021 ( ales 15:45 h ) 
 
2.Informació de la Permanent, (reunió amb l'Anna, Pla estratègic, Pla de sequera, 
cronograma OAT  
 
-S’Informa sobre la reunió del Consell d’administració de l’OAT del 12-03-2021: 
Es demana novament informació sobre les dades publicables a la web de l’OAT. 
S’han aprovat els comptes anuals i es demanen els desglosses de les inversions i l’informe de 
gerència. 
Recursos humans (contractació de personal). 
Contractació d’assegurances. 
Implantació d’un sistema informàtic de gestió integral. 
Inici d’expedient per llogar un nou local. 
 
-Reunió amb l’Anna Crispi: 
Pla de treball més cronograma. 
Activitats educatives. 
Espais de diàleg OAT/Administració/TAIGUA 
Espai Físic OAT 
Dia de l’aigua (vídeo) 
Conveni de pràctiques amb UB del màster de ciències. 
Col·laboració amb el màster de sostenibilitat 
Participació en el congrés “Water and sustainability” 
 
-Pla estratègic: 
Pendent de les nostres aportacions. 
 
-Pla de sequeres: 
Aportació del Joseba. 



 
3.Revisió Pla de treball GiCS i proposta de nou nom de grup? 
 
-Taula Rodona sobre experiències d’altres ciutats (Valladolid, Ripollet, Càdiz ): Pendent de 
contactes. Previsió juliol/setembre. 
-Xerrada EPEL, funcionament, normatives i comptes anuals. Previsió juny 
Mirar la possibilitat màxima d’assistència. 
-Jornada sobre participació (pendent de contactar amb el ponent , Quim Brugué). 
-Jornada sobre transparència i indicadors . Previsió Setembre/Desembre. 
 
4.Revisió proposta de web de Taigua enllaç a la proposta 
 
Pendent de reunió amb els diferents actors: Administració i TAIGUA 
I com incorporar els indicadors més viables i desitjables 
 
5.Propostes per reprendre el tema indicadors (enllaç al treball desenvolupat)  
 https://www.oat.cat/Oat/wp-content/uploads/2020/05/GrupOATMCGIA-Propuesta-de-sist
ema-de-indicadores.pdf 
 
Pendent dels treballs de Màster, a finals de juny. 
 
6.Valoració reunió amb les companyes de DHiJS 
 
No es veu la necessitat de unificar els dos grups. Però sí col·laborar en els temes comuns. 
 
7.Informació col·laboracions dels treballs de Recerca-Acció de la UPC 
 
Fins el mes de juny no tindrem els resultats dels treballs que estan realitzant els estudiants 
de l’ UPC 
 
8.Valoració. Que hem fet bé i que hem de millorar de la "I Audiència pública i rendició de 
comptes". 
 
Ha sigut una necessitat de l’OAT més que de la ciutadania. Hem de donar a conèixer 
l’Observatori per tal que la ciutadania pugui opinar sobre els problemes del subministra 
d’aigua als barris. 
Estarem pendents dels resultats del treball de recerca que s’ha fet sobre audiència pública i 
rendiment de comptes ( Juny). 
 
9.Sobrevinguts 
 
S’informa de la presentació de la Bea a la presidència i del Paco Rodríguez a la 
Vicepresidència. A partir d’aquí es proposa al Santi per ocupar la responsabilitat del GICS. 
S’aprova per unanimitat. 
 
Proposta de l’Emili d’incorporar la Taula d’Educació al Plenari de l’OAT (queda pendent de 
debatre a la permanent)  
 
DURACIÓ: DE 18 A 20 H. 
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