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ACTA COMISSIÓ PERMANENT 21 DE MARÇ DE 2019 
 
 

Data:   21 de març de  2019 

Hora:   18:10 hores 

Lloc:   Sala 1 de Territori. Ajuntament de Terrassa. Carrer Pantà 20. 

 
Assistents:

President :   Sr. Juan Martínez Magaña 
Vicepresidenta:  Sra. Beatriz Escribano Rodríguez de Robles 
Vocals:   Sra. Àngels Tripiana Barniol, Sr. Francesc Zaurin Moran, Sr. Martí Rosas Casals 
Secretària:  Sra. Olga Buxeras Sanahuja 
 
Ha assistit el Sr. Abraham Arcos Torres, titular representant de la CECOT. 
 
 
Ordre del dia  
 
1. Constitució de la Comissió Permanent de l’OAT 
2. Discussió de la proposta de Pla de Treball de l’OAT 
3. Discussió del Pressupost 
4. Discussió de la proposta de creació dels grups 
5. Bases per la convocatòria de la plaça de Coordinador de l’OAT 
6. Convocatòria de la reunió extraordinària del plenari de l’OAT 
7. Interpretació de l’acord del plenari sobre la presencia d’un quart vocal a la Permanent 
8. Tramitació de sol·licituds d’entitats per formar part del plenari 
9. Altres temes sobrevinguts 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Inici: 18: 10 hores 

 
1. Constitució de la Comissió Permanent de l’OAT 
 
El Sr. Juan Martínez Magaña com a President dona per constituïda la Comissió Permanent, i agraeix la 
presència i el compromís. 
 
 
2. Discussió de la proposta de Pla de Treball de l’OAT 
 
Aquesta proposta s’està treballant des de fa uns mesos. 
Es va proposar per la Taula de l’Aigua, i s’ha discutit amb el govern de la ciutat i els grups impulsors del 
procés. 
És un esborrany que encara no està tancat. 
Ha de tenir reflex amb el pressupost i el treball que s’ha de fer. 
Encara està pendent una altre reunió amb el Govern, la Taula, i els grups polítics. 
El calendari és molt ajustat, i s’ha d’afegir que venen eleccions. 
El document té dos parts: 
- Referències 
- Propostes 
 
Referències 
Els objectius són les aspiracions de l’OAT, i cal posar en marxa les xarxes, que han contribuït a les propostes: 
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Taula-recerca: enxarxar persones del món acadèmic, professionals, entitats que vulguin contribuir als 
objectius a través de l’OAT. 
Taula-educació: desenvolupar propostes educatives, diagnòstic del treball  de les escoles en temes d’aigua... 
 
Taula-entitats: engloba les entitats que estan dins el plenari, però de moment no hi ha una aportació directa, 
no han definit un pla de treball, s’estan reunint. 
 
Propostes 
Son els temes importants a abordar, es concreten amb tasques que es defineixen per àmbits. 
 
- Espai físic, no s’ha trobat encara un lloc, però hi ha el compromís de buscar-lo. 
- És important tenir una web, creant una xarxa de col·laboració. 
 
- Dins de l’àmbit, hi ha el control social: que s’ha de fer una jornada de control social per dotar-lo de significat, 
què i com es vol fer el control, convidant diferents veus i punts de vista, concretant el treball que ha de fer 
l’OAT, i exercir el control, s’ha de definir i exercir. 
 
- En l’àmbit de participació, cal dinamitzar els grups de treball i desenvolupar jornades i tallers, crear espais 
amples de col·laboració. No es concreten quins. 
 
- En l’àmbit de les escoles, es recull el pla de treball de xarxa-escoles, amb activitats com per exemple el logo 
de l’OAT, contribuir a proposar idees, preparar ofertes de treball de recerca, pla d’estudiants en pràctiques... 
 
El Sr. Zaurin, pregunta quantes escoles participen, i la Sra. Escribano explica que es complicat, que tenen 
molta feina, i que és difícil crear projectes conjunts. 
 
En l’àmbit estudis-recerca, hi ha temes importants a nivell de ciutat que han de ser tractats. 
 
- Preu de l’aigua connectant-lo amb els principis i pensar a nivell de ciutat que es vol fer. Pensar que ha 
d’incloure el preu de l’aigua, 3 espais: dret humà, modelització de costos, i tarifari. 
 
-La definició del sistema d’informació, quina informació ha de ser accessible i com s’ha de tractar. Indicadors. 
 
-Petjada hídrica connectat amb propostes d’economia circular i servei ecosistèmic. Implicacions que té la 
ciutat i quin model volem anar amb el consum de l’aigua. 
Donar al residu un valor=economia circular 
 
- Qualitat i sabor de l’aigua, tema cultural el consum d’aigua embotellada, plàstic 0. 
 
-Eficiència hidràulica i economia de la xarxa de distribució, fuites, estat de la xarxa. Es parla del Pla Director 
que hi ha contractat. 
 
- Estudi governança democràtica de l’aigua a Terrassa, com s’integra la participació enel procés i fer un 
històric. Hi ha una proposta desenvolupada. 
 
- Tutorització de treballs, eixos de treballs de taula-recerca i contribuir als estudis. 
 
- Projectes europeus, fonts de finançament, buscar recursos. 
 
S’ha de definir quins temes són periòdics, a nivell de memòries, diagnòstics, que requereixen dictamen de 
l’OAT. 
 
Aquest Pla de Treball es connecta amb el Pressupost. 
 
3. Discussió del Pressupost 
 
Hi ha tres fonts de finançament: 
 
- Pressupost de l’OAT 
- Estudis que el govern o Taigua ha de fer, poden tenir un finançament diferenciat del de l’OAT 
- Fonts externes, cerca de recursos externs a través de projectes. 
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El pressupost pel 2019, és de 31.000€ 
 
5.000 euros, es comptabilitzen per despeses de comunicació en general, i per fer la web. 
1.000 euros, per control social, organització de la jornada, comunicació i suport tècnic a la jornada 
3.000 euros, per 3 jornades, sobre dret humà i indicadors. 
500 euros, per concurs logo. 
1.500 euros, premi al millor treball de recerca escoles. 
10.000 euros, propostes activitats i desenvolupar-les. 
10.000 euros, sistema d’informació 
 
La Sra. Tripiana proposa concedir crèdits als estudiants per estudis sobre l’aigua. 
 
Estudis 
 
Tema tarifari: estudi que s’ha de fer amb col·laboració de l’OAT però ho ha de fer el govern i Taigua, hauria 
de tenir pressupost des de l’Ajuntament. 
 
Hi ha tres estudis en el pla de treball, que quedarien connectats amb el Pla Director (c, d i e), s’ha d’incorporar 
al Pla una visió més global. 
 
La governança democràtica de l’aigua: 5.500 euros que seria cofinançat per la Universitat de Girona, fons de 
finançament i l’OAT que dona aquests 5.500 euros, que es pot emplaçar al pressupost de l’any vinent. 
 
Hi ha grups de la politècnica que s’ofereixen per col·laborar en el punt 6e)  
Estudi/proposta sobre l'eficiència hidràulica/econòmica de la xarxa de distribució 

No està en el calendari, però s’hauria de concretar una reunió entre l’estaf tècnic de Taigua i les persones 
recerca de la politècnica, creant un procés que faci possible treballar plegats. (exemple, Sr. Joseba Quevedo). 
 
 
4. Discussió de la proposta de creació dels grups 

En quan a grups de treball, dos grups: 

1. Control social 

2. Estudis: 

- tarifari, que depèn del govern i Taigua, que ha de posar un pla de posta en marxa , i l’OAT crearà un grup 
de treball, però més endavant. 

- Sistemes informació /indicadors 

- Petjada hídrica amb connexió amb el Pla Director 

- Sabor i qualitat de l’aigua, també connectat amb el Pla Director 

- Grup de projectes europeus. 

Els grups son oberts a la ciutat. 
 
Taula-recerca, vol identitat pròpia, no només ser un grup de treball de l’OAT, també nodrirà els grups de 
treball. 
 
No hi ha grup de temes d’escoles. 
 
El plenari farà l’aprovació dels grups del treball, i la Comissió farà el seguiment. 
No hi ha establert un calendari. S’haurà de definir des de la Comissió. 
Els coordinadors dels grups formaran part de la Comissió. 
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En principi s’aprova el document de Pla de Treball, i el Sr. Juan Martínez, diu que si es modifica, ho 
notificarà. 
 
 
 
5. Bases per la convocatòria de la plaça de Coordinador de l’OAT 
 
De moment encara no hi ha acord, s’intentarà tenir per la pròxima reunió. 
 
 

6.  Convocatòria de la reunió extraordinària del plenari de l’OAT 
 
L’ordre del dia de la pròxima reunió extraordinària, ja està fixat, es va establir en la primera reunió. 
S’han d’incorporar les bases si tenim la documentació. 
 
 
 
7. Interpretació de l’acord del plenari sobre la presencia d’un quart vocal a la Permanent 
 
Es proposa buscar una sortida que doni formalitat al 4rt vocal. 
Es un tema a incloure en l’ordre del dia de la pròxima reunió ordinària. 
El Reglament no diu res, mirar si pot anar a les reunions com invitat pel President, buscar la manera. 
 
 

8. Tramitació de sol·licituds d’entitats per formar part del plenari 
 

Es un tema que no es pot incloure en la pròxima reunió extraordinària, i s’inclourà en l’ordre del dia de la 
pròxima reunió ordinària. 

S’han d’establir criteris, que hi hagi coincidència d’objectius. 

 

 

9. Altres temes sobrevinguts 
 

També cal establir la freqüència i horaris per les reunions de la Comissió Permanent, i com a mínim una 
reunió cada mes. 

 

 

 

No havent més preguntes, s’aixeca la sessió a les 20.15h de la qual s’estén aquesta acta. 
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