
     Dia: 29/06/2021 

Acta del Grup de Control Social   

Assistència: Santi Aragonès, Paco Zaurin, Emili Díaz i Paco Rodríguez 

Excusem l’assistència: Marti Rosas   

HORA: 15:45h 
LLOC: online  https://meet.jit.si/Salavirtual3-OATgics 
Les properes reunions seran: 
Els 06-10-2021 / 28-12-2021 (a les 18h.). 
Els ??-09-2021 / 30-11-2021 ( ales 15:45 h ) 

ORDRE DEL DIA I ACORDS: 

1. Situació de les reunions convocades amb l’Administració i Taigua
a. Expressem el nostre malestar pel menyspreu que observem
b. Es planteja la necessitat de posar límits i (si aquestes reunions, en especial la

de tres bandes no s’ha portat a terme a finals de setembre), fer una declaració
pública denunciant la situació

2. Participació, transparència i rendició de comptes.
Es fa una valoració de com donar més vida des del treball del grup, en aquells 
principis dels que assumeix especialment la seva implementació dins de l’OAT 
i s’expliciten formes i mecanismes destinats a facilitar el compliment. 

a. Es considera fonamental, continuar amb el treball institucional pel
desenvolupament de la coproducció de política pública.

b. Es considera proposar a la Permanent i al Ple de l’OAT un pla de treball per
obrir i facilitar espais de relació directe amb la ciutadania on recollir i debatre
les seves necessitats i preocupacions, fer l’exercici de informació i
transparència dels treballs abordats per l’OAT i alhora rendir comptes de l’estat
dels mateixos.

c. Es considera portar aquesta tasca a nivell de districtes convidant a AAVV, veïns
i veïnes.

d. Es considera que en tindre un esborrany de la proposta contactar amb la FAVT
i associacions de veïns per exposar el pla i cursar la seva opinió.

e. Es planteja com a necessitat, tenir una informació acurada de l’estat del
sistema hídric del districte, com a condició indispensable per informar a les
veïnes.

f. S’acorda traslladar als grups de treball, a la Permanent i al Ple de l’Observatori
la proposta.

g. S’acorda proposar l’aprofitament de l’acte de presentació de “La maleta



pedagògica” per donar publicitat en aquestes activitats.  
h. S’acorda proposar al grup de comunicació: el disseny de cartells, el contacte 

directament amb les persones de les AAVV, preparar materials informatius, 
(tríptics, qüestionaris i els documents adients per a la sessió). 

i. S’acorda fer una reflexió individual per consensuar a la propera reunió de grup, 
una primera proposta de temes i traslladar l’esborrany a l’OAT. (rendiment i 
antiguitat de la xarxa, dret humà, comptadors solidaris, aforaments, fonts 
públiques...) 

j. S’acorda convidar als espais de treball a donar la seves opinions a la proposta. 
k. Es considera clau determinar bé els temes. El disseny dinàmic de la informació 

i el debat 
l. Es planteja la possibilitat d’elaborar un esquema per facilitar la presentació i la 

comprensió de la proposta 
  

3. Audiència pública i rendició de comptes de l’OAT  (APRC) 
a. Es recorda que el grup de recerca-acció que va treballar aquesta temàtica va 

veure amb bons ulls fer una presentació dels resultats del seu treball. 
b. Es considera que la proposta de treball als districtes pot ser un revulsiu i 

facilitar el procés participatiu del balanç anual de l’Observatori 
c. Acordem un treball col·lectiu d’estudi i síntesi dels resultats del treball de 

recerca-acció per integrar les recomanacions i millorar els resultats de la APRC 
d. Paco R farà arribar al grup el document generat pel grup de recerca-acció 
e. Es considera que abans de fer la trobada APRC els inscrits tinguin a la seva 

disposició el material a treballar a la trobada 
f. Es considera que l’OAT ha de complir amb la seva responsabilitat exercint 

l’APRC i de la mateixa manera considera necessari animar a Gestor i 
Administració a fer les seves. 
 

4. Consell d’Administració 
a. S’informa de la convocatòria de reunió d’aquest òrgan el proper dia 19 de juliol. 
b. S’acorda proposar a l’OAT i s’elevi al Consell d’administració de Taigua, la 

inclusió a l’ordre del dia del Consell la proposta d’ampliació del termini de 2 a 
10 dies per a rebre la documentació dels temes ordinaris a tractar. 

 
5. Codi ètic i de conducta, 

a. Es considera important verificar si aquest existeix o esta en projecte per a 
l’administració i les empreses amb capital públic. 

b. PZ i PR faran una recerca i informar del tema. 
  

6. Propera reunió de grup 
a. S’acorda desconvocar la reunió de juliol i avançar la primera reunió de grup 

de setembre. El dia i hora, es concretarà via xarxa. 
 
 
Sense cap punt més, es dona per finalitzada la reunió 
 

 

 


