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ACTA COMISSIÓ PERMANENT  25 D’ABRIL  DE 2019 
 
 

Data:   25 d’abril de  2019 

Hora:   18:05 hores 

Lloc:   Edifici TR-10 de la UPC. C/ Colom nº 2, primer pis-dreta, sala 1.26 

 
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. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Primeres passes per la posta en marxa del Pla de Treball de l’OAT (tasques i grups de treball) 
3. Actuacions en relació a la pobresa energètica i els comptadors de subministrament 
4. Tramitació de sol.licituds d’entitats per formar part del plenari 
5. Dates per la pròxima reunió ordinària del plenari de l’OAT 
6. Altres temes sobrevinguts 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Inici: 18: 05 hores 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
El Sr. Juan Martínez  fa constar perquè així consti, que el pressupost es de 31.000 euros, i que també s’ha 
d’afegir  els 10.000 euros del sistema d’informació. 
La Sra. Beatriz Escribano també manifesta que s’ha de fer alguna esmena de redactat. 
 
 
2. Primeres passes per la posta en marxa del Pla de Treball de l’OAT (tasques i grups de treball) 
 
Grups de Treball 
 
El Sr. Martínez manifesta que s’han de definir els grups de treball i proposa un calendari. 
S’ha de començar un procés d’inscripció de persones de dins i fora de l’Observatori, i després fer una 
constitució formal. 
En la primera reunió, introduir funcions i objectius del grup, i encarregar al grup el pla i calendari de treball, i 
nomenar al representant del grup. 
La Sra. Beatriz Escribano, detalla que en els grups hi pot haver gent de fora, però el coordinador i qui 
representa al grup ha de ser del Plenari. 
El Sr. Juan Martínez, diu que el coordinador passa a formar part de la Comissió Permanent, que ha de ser la 
persona titular, no el substitut, i que els membres del Plenari facin difusió a través de les entitats i medis de 
difusió . 
 
Es fa proposta de terminis per inscriure’s en els grups de treball, i la Sra. Beatriz fa constar que es podrà 
incorporar gent un cop constituït el grup, que no és un porta tancada. 
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Finalment, es decideix, donar tot el mes de maig per publicitar i inscriure’s en els grups de treball, i la segona 
quinzena de juny fer la constitució dels sis grups. 
El Sr. Juan mostra un formulari que ha elaborat per la inscripció en els grups, i que cal revisar-lo i mirar el 
tema de protecció de dades. 
 
Detalla el formulari de manera que hi ha: 
 
- un apartat per marcar els temes d’interès, que no implica que s’hi participi. 
 
- un apartat per marcar que ja és la inscripció en el grup que es desitgi: hi ha 6 grups + taula educació 
Taula educació no és grup, però és un espai obert, i es poden inscriure a taula-educació i se’ls dirigiria. 
 
- participació en altres tasques, que es detallen en: 
Disseny i manteniment de la web 
Proposta i direcció de treballs finals de grau i màster 
Proposta i direcció de tesis de doctorat 
Proposta i tutorització de treballs de recerca en escoles 
Assessorament expert de caire puntual 
 
- àmbits d’interès 
 
- si vols formar part de la xarxa d'informació de l'OAT- poder exposar altres opcions de participació  
 
El Sr, Abraham demana si es pot afegir el document que explica els grups de treball, i el Sr. Juan li comenta 
que pot vincular el link. 
 
Per part de tots els participants es manifesta que la part per marcar temes d’interès és millor treure-la, ja que 
hi ha massa informació, i que amb la inscripció als grups ja hi ha prou.
 
Tasques 
 
Detall del repartiment de tasques, el Sr. Juan, mostra un quadre on hi ha les funcions i a qui ha designat les 
tasques. 
 
El Sr. Juan Martínez presenta un quadre amb la proposta de tasques i persones que creu idònies per 
encarregar-se: 
 
a) Funcions ordinàries de l’OAT, Juan i Olga 
 
b) Seguiment selecció figura coordinador, Juan, es va parlar que es portava al Ple, i s’ha de preguntar com 
està el tema de que es portava als sindicats 
 
c) Espai físic, Olga 
El Josep Antoni Latorre, Director de Medi Ambient, li va comentar al Juan, que ho ha passat a una altra àrea, 
per tal de buscar nous espais. 
 
d) posar en marxa la web, Juan, més algú que vulgui col.laborar, ja es concretarà. 
 
e) crear una xarxa d’informació i col.laboració,  Juan i Olga, com gestionar la informació. 
 
f) Àmbit NCA/escoles, l’Àngels seria la persona idònia  per fer el seguiment i la connexió. Podria implicar-se 
més en taula-educació. 
 
g) Línia editorial OAT, Beatriz i Martí, tot lo que té a veure amb publicacions, crear una editorial, que és 
plublicable. Beatriz amb suport del Martí. 
 
h) Treballs de recerca, Martí i Beatriz, àmbit universitari/acadèmic, no hi ha grup assignat, requereix un 
seguiment particular, Martí amb suport de Beatriz. 
Treballs de grau i màster i tesis doctorals, tutorials de treballs de recerca, connectant amb taula-educació. 
Beatriz i Martí, proposen canviar el nom de treballs de recerca, per un altre, per clarificar-ho més. 
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i) Trobada grups recerca i tècnics aigua i àrea territori, Juan, ho ha parlat amb l’Anna Crispi i el Juan ho 
dinamitzarà. Propiciar seminaris, trobades,... 
 
j)k)l)m)n)o) Coordinació grups de treball  1,2,3,4,5,6 
En aquests grups és important veure el rol de cadascú i les responsabilitats que es poden assumir. 
 
j) Control Social 
Taula de l’Aigua hauria d’assumir la coordinarció, que és el Paco, i estar a la Comissió Permanent. 
La proposta és Taula de l’Aigua + Sr. Zaurin, , s’ha de parlar amb ells si volen. 
Aquestes propostes són de la Comissió, però després cada grup decidirà.  
En aquest grup és molt convenient  que hi hagi el Salvador i el Emili. 
 
k) Dret humà a l’aigua 
Fer un tàndem entre Juan Martínez + Xavi Pallarès que és la persona referent. 
El tema tarifari es fa des del govern. 
S’ha de posar en marxa el grup de justícia social i dret humà a l’aigua. 
 
l) Sistema d’informació 
Martí coordina el grup, el Juan s’implica i el Abraham també hi participarà. 
El Sr. Abraham manifesta que com es gestiona la informació es lo important. 
El Sr. Juan Martínez, indica que és important com es fan els indicadors, perquè ens doni la informació i es 
vagi fent. 
 
m) Pejtada hídrica 
Es un estudi que s’ha de fer que encaixa molt amb el treball que fa Càtedra Unesco. 
Sr. Jordi Morató pot coordinar, però és suplent i s’hauria de posar a la Beatriz. 
L’Abraham pot col.laborar, és un tema del seu interès i pot aportar, ell col.labora amb iniciatives que és 
important que es coneguin. 
 
n) Qualitat i sabor de l’aigua 
En aquesta tasca pot col.laborar molta gent, des de la Beatriz Escribano, Beatriz Amante. 
Es proposa a la Sra. Amante per coordinar el grup, però pot ser que no pugui venir, per no poder assumir més 
feina, però que vingui quan pugui, ja que és el seu àmbit de treball i té el perfil. 
 
o) Projectes europeus 
Abraham pot ser el coordinador.  
També hi pot haver-hi molta gent, Beatriz Amante, Joseba, Jordi Morató. 
La Sra. Beatriz comenta que vingui un dia l’Abraham a veure el grup de recerca. 
 
p) informe sobre l’aplicació de l’article 6 de la llei de pobresa energètica i sobre la instrucció del servei de 
comptadors. 
Fer un informe de com s’apliquen certes coses en la ciutat, i com es connecta amb el control social. 
El Sr. Juan Martínez assumeix la responsabilitat de treballar-ho. 
El Sr. Francesc Zaurin diu que ha d’anar lligat amb Taigua, i potser cal una reunió amb el Director, hi ha 
d’haver sinergia. 
El Sr. Juan Martínez explica que els treballs estan integrats en el projecte de la ciutat, i que hi ha estudis que 
entren en el Pla Director, que és un dels acords amb Mina, i es va entendre, des de l’Àrea de Territoris que 
és molt més que un pla d’inversions. 
La Sra. Beatriz pregunta quan s’aprovarà el Pla, el Pla s’aprovarà en un o dos anys, ha de passar un procés 
de discussió pública, on entrarà en joc l’OAT, però encara està per definir. 
El Sr. Abraham Arcos planteja com es comunicarà lo dels grups de treball a la resta del Plenari, ja que és 
important que tothom participi.  
Es farà un comunicat, primer s’enviarà a la Comissió i després a tothom, aclarint que després cadascú ho pot 
enviar a qui vulgui. 
La Sra. Beatriz Escribano planteja si els partits polítics participaran, i el Sr. Abraham aclareix que perfil en 
tenen, ja que per exemple, el representant del partit popular va dir que havia treballat en aigua. 
Es comenta que el Sr. Francesc Figueras, President del Col.legi d’Enginyers del Vallés, va assistir a la reunió 
del Plenari. 
 
El Sr. Juan Martínez fa una breu explicació de la jornada de l’AMAP: 
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primer es va fer una explicació més tècnica del procés, on el van presentar com a President de l’OAT, i va  
explicar el projecte i les característiques de l’Observatori, i després es va anar al dipòsit de Can Boada, on es 
va fer una xerrada, i el protagonisme el va assumir Taigua, gerència i els tècnics, que van explicar la seva 
experiència. 
La Sra. Beatriz Escribano, comenta que li agradaria conèixer el staff tècnic de Taigua, el Sr. Juan comenta 
que es podria muntar un acte des de l’OAT. 
 
 
 
 
3. Actuacions en relació a la pobresa energètica i els comptadors de subministrament 
 
Es comenta la proposta del Sr. Xavi Pallarès. 
L’any 2016 s’aprova la instrucció pel tema de comptadors de les persones en situació d’emergència, de risc i 
d’exclusió residencial, que ocupen els habitatges sense contracte d’arrendament. 
En aquest punt , hi ha dos qüestions a tractar: 
1) el compliment del article 6 de la Llei de la pobresa energètica, si s’aplica. 
2) l’Acord de Ple, de la instrucció dels comptadors provisionals, com s’esta tractant el tema. 
Com OAT s’ha d’avançar en l’elaboració d’un informe per veure com s’està complint amb l’article 6 i amb la 
instrucció. 
Intentar des de l’informe elaborar un pla de compliment d’aquestes garanties. 
Fer un treball de diagnosi i com es fa el seguiment del compliment. 
 
El Sr. Juan Martínez, diu que farà una reunió amb l’Anna Crispi, Serveis Socials i Habitatge i demès àrees 
implicades, i també enviarà una carta a la Síndica. 
 
 
4. Tramitació de sol.licituds d’entitats per formar part del plenari 

Tenim dos peticions per formar part del Plenari: 

- Dones d’Aigua i Associació de veïns S.XX, ambdues han presentat carta de motivacions. 

El Sr. Juan Martínez ha preparat unes reflexions sobre la inclusió de noves entitats al Plenari. 
- L’OAT és un espai de representació, no assembleari, és un espai obert a tothom, però al Plenari hi ha els 
representants. 
- Promourà la col.laboració i la concertació, això vol dir que és un espai per posar en comú diferents punts de 
vista, i per això hi ha representants de molts àmbits. 
- que també és un espai per estimular i canalitzar la participació ciutadana. 
Explica que l’equilibri dels diferents grups representats és fonamental, i és la principal font de legitimitat de 
l’OAT, i que també té a veure amb l’efectivitat dels acords que es prenen. 
- que l’article 10del reglament, estableix que tinguin objectius coincidents i que aquest punt és un criteri molt 
subjectiu. 
Planteja 3 criteris: 
a) objectius coincidents 
b) sempre que aquesta representació no es faci per altre col.lectiu 
c) sempre que no es posin en perill els equilibris de representació en el Plenari. 
d) un altre possible : l’operativitat del funcionament del Plenari, es podria pensar en un límit màxim de 
membres del Plenari. 
La Sra. Àngels Tripiana, manifesta que Dones d’Aigua aporta un valor afegit, el de les dones, que 
complementa. 
Ens envia el document, i es un tema que es parlarà en la pròxima reunió. 
 
 
5. Dates per la pròxima reunió ordinària del plenari de l’OAT 
 
Es planteja per l’última setmana del mes de juny. 
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6.  Altres temes sobrevinguts 
 
El Sr. Juan Martínez, exposa que si el grup pot veure els altres mails, en referència a la protecció de dades, 
a lo que responc que normalment faig els enviaments amb copia oculta. 
I que en els missatges que s’envien al Plenari,  sempre faci constar les meves dades com a Secretària de 
l’OAT,  i no com Ajuntament. 
 
No havent més preguntes, s’aixeca la sessió a les 20.30h de la qual s’estén aquesta acta. 
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