
                   Dia: 25-05-2021 

Acta del Grup d’Indicadors i Control Social                 

Assistència:  Santi Aragonés, Emili Díaz, Martí Rosas, 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. 
S’aprova l’acta anterior. 
Es recorda l’acord que l’esborrany de l’acta s’ha d’enviar en un termini de 7 dies al grup i 
que transcorreguts 7 dies de la seva recepció, es donaran per aprovades amb les correccions 
enviades i, si no n’ha cap veu en contra, es podrà enviar per a la seva publicació al web de 
l’OAT.  
 
Les properes reunions seran: 
Els 29-06-2021 / 28-09-2021 / 30-11-2021 ( ales 15:45 h ) 
Els 27-07-2021 / 06-10-2021 / 28-12-2021 (a les 18h.). 
 
    
   
2. Pla de treball (Xerrada-taller EPEL)  
A tindre en compta: Capacitat màxima 22 persones 

 Funcionament del taller. 

 Cartell 

 Inscripcions 

 Mirar la possibilitat de màxima d’assistència i fer una llista de possibles 
persones interessades a convidar. 

 
Xerrada: S’acorda demanar a la coordinadora la realització del cartell per publicar i distribuir 
a la xarxa així, com la realització d’un formulari d’inscripcions per controlar l’aforo màxim de 
persones assistents 
 

 El títol: L’empresa pública (EPEL): funcionament, normatives i comptes anuals.  

 Xerrada-taller a càrrec de Xavier López. (Economista, membre de la XES i de l’OCM)       

 Dimarts 15 Juny hora 17.30-20.30 hores 
Lloc: Edifici de la UPC Carrer Colom, 2   
https://www.google.com/maps/place/Carrer+de+Colom,+2,+08222+Terrassa,+Barcelona/@
41.5638608,2.0197111,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a492ddfbcf49d7:0x6c34dfd37
41c6894!8m2!3d41.5638608!4d2.0218998 
 
 

https://www.google.com/maps/place/Carrer+de+Colom,+2,+08222+Terrassa,+Barcelona/@41.5638608,2.0197111,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a492ddfbcf49d7:0x6c34dfd3741c6894!8m2!3d41.5638608!4d2.0218998
https://www.google.com/maps/place/Carrer+de+Colom,+2,+08222+Terrassa,+Barcelona/@41.5638608,2.0197111,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a492ddfbcf49d7:0x6c34dfd3741c6894!8m2!3d41.5638608!4d2.0218998
https://www.google.com/maps/place/Carrer+de+Colom,+2,+08222+Terrassa,+Barcelona/@41.5638608,2.0197111,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a492ddfbcf49d7:0x6c34dfd3741c6894!8m2!3d41.5638608!4d2.0218998


3. Revisió proposta de web de Taigua 
Tornem a constatar la manca de sintonia per part de l’administració i Taigua per facilitar les 
reunions de coproducció per aquest tema. 
 
Amb la mateixa línia, s’informa que a la reunió amb la presidència i la coordinadora es va 
abordar i es va posar de manifest la mateixa paràlisi de resposta a les propostes i 
compromisos de reunions acordant-se proposar com a dies possibles de la propera reunió 
de coordinació pel proper dia 7 o 11 de juny. 
 
 
4. Presentació Indicadors 
En Martí en fa una primera explicació dels indicadors enviats al grup, del treball 
desenvolupat així com de la metodologia emprada en la construcció. Fa una exposició dels 
àmbits i conceptes que s’han de considerar. La construcció proposada sobre una taula 
dinàmica d’indicadors es veu que facilita el treball amb ells. 
 Es fan les observacions de: 

 El Grup farà una mirada dels camps i indicadors presentats amb l’idea 
d’incorporar, sintetitzar i prioritzar com a més interessants en la situació actual. 

 Recollir i incorporar els resultats del treball del grup de recerca-acció de l’UPC 
que està treballant aquest tema. 

 Preparar un format i calendari que faciliti recollí les aportacions ciutadanes per a 
la definició i concreció de la proposta abans de traslladar-la a l’Administració i 
Taigua. 

 Sol·licitar a Taigua i Administració que se’ns facin arribar, si és el cas, els 
indicadors en que treballen i els resultats. 

 Preparar una trobada especifica on en Martí disposi dels temps necessari per 
fer-nos una explicació amb més detall i facilitar una millor compressió dels 
continguts de la proposta.   

      
 
5. Informació col·laboracions dels treballs de Recerca-Acció de la UPC 
S’informa que els grups de recerca-acció faran la presentació de resultats el proper dia 1 de 
juny. 
 
Els resultats dels grups, tant el d’indicadors com el de que treballar l’audiència pública i la 
rendició de comptes en el marc del comú suposaran una reflexió i implementació dels 
resultats al treball de l’OAT. 
El grup “l’audiència pública i la rendició de comptes en el marc del comú” va mostra la seva 
disposició a fer la presentació del seu estudi a l’OAT caldrà, en funció de les seves 
possibilitats, organitzar la presentació del seu estudi.       
 
 
6. Comunicació 
S’informa que està posant en marxa una experiència per començar a funcionar. En principi i 
per abordar-ho, s’ha posat en marxa una col·laboració directa part d’Eva i Sonia. De fet, 
l’article d’en Santi ja es va vehicular des de la companya Sonia. Dilluns es va posar fill a 
l’agulla per tirar endavant aquesta tasca i convocar una primera reunió. La reunió esta 
convocada pel proper dijous amb l’assistència de Sonia, Eva, Bea i Paco. 
 
 



7. Informació acord Permanent a proposta del GTT 
Es va informar a la Permanent dels resultats de les reunions del Grup de Treball de Transició 
(GTT). Es va informar de que el grup després de fer una primera definició de conceptes, va a 
començar a aterrar-los a la situació de l’OAT elaborant una llista de propostes de treball. 
Propostes necessàries per superar la situació actual. Tot i els resultats obtinguts el grup va 
considerar que calia ara, recopilar i sintetitzar en un document un relat entenedor per a 
l’OAT. Per aquesta tasca, va proposar a la Permanent de traslladar els resultats del GTT a 
una persona especialista per organitzar i celebrar un taller intern, conduit i específic, on 
abordar els resultats dels debats del GTT per a partir dels resultats en sigui elaborat un 
document de síntesi. 
   
La proposta va ser aprovada i s’està a l’espera de conèixer el pressupost d’aquest treball. Pel 
dia 8 de juny, hi ha el compromís de tindre les dades. El taller, al cas de ser aprovat, es 
celebraria al començament de la tardor.   
 
8. Nom del grup i canvi de portaveu 
S’acorda que el nom de grup passi a ser Grup d’Indicadors i Control Social (GICS) 
S’informa de que es va comunicar al secretari de l’OAT, que el company Santi Aragonès és el 
nou portaveu de la Taula de l’aigua i del grup de GICS. 
 
S’aprova proposar a la Permanent la realització d’una roda de premsa de l’Observatori per 
informar del que tenim en marxa, aprofitant l’elecció de nova Presidència.   
 
9. Varis:  
 
Incorporació de la Taula educació com a membre directe de l’OAT. 

 S’obre un intercanvi d’idees en torn a pros i contres, si milloraria, facilitaria o no, una 
millor participació de la comunitat educativa al projecte... Es veuen que apareixen al 
debat molts dubtes per poder arribar a cap conclusió i es veu que en aquest cas les 
companyes de la Taula educació son millor coneixedores dels possibles resultats i 
que en tot cas, la seva decisió per a nosaltres seria la correcta. 

 
Document enviat  

 S’informa per part del company Santi de l’enviament avui al grup ‘un document en 
que se’ns demana el parer. Queda pendent per tractar un proper intercanvi 
d’opinions. 
 

 
Amb les rialles necessàries es dona per finalitzada la trobada.       
DURACIÓ: DE 17.45 A 19.30 hores 
 
 


