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ACTA COMISSIÓ PERMANENT  25 D’ABRIL  DE 2019 

 

 

Data:   28 de maig de  2019 

Hora:   18:00 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. Informació diferents tasques en marxa: 
b. Figura del coordinador 
c. Espai físic 
d. Web 
f. NCA / Escoles 
g. Línia editorial OAT 
h. Treballs recerca 
i. Trobada recerca /Taigua / Àrea de Territori 
 
3. Convocatòria reunió ordinària Plenari 
 
4. Constitució grups de treball 
 
5. Tractament de les sol·licituds d’incorporació al plenari de les entitats per formar part del Plenari 
 
6. Funcionament Comissió Permanent  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Inici: 18: 10 hores 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
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El Sr. Juan Martínez  fa constar que ha fet alguna correcció, i comentem alguna dada que s’ha detallar per tal 
que quedi més clar el redactat. 

 

2. Informació de diferents tasques en marxa 

 

b. Figura del coordinador 

El Sr. Juan Martínez manifesta que s’ha reunit amb l’Anna Crispi per parlar del tema.  

 

c. Espai físic 

Es creen 6 grups de treball, i necessiten un espai on reunir-se. 

Per fer la constitució es pot trobar un espai, però les posteriors convocatòries haurien de tenir un espai on fer 
les reunions. 

 

c. Web 

El Sr. Juan Martínez, ha tingut una reunió amb el Sr. Jordi Hernández, que es una persona de referència dels 
serveis informàtics de la Universitat. El Sr. Hernández li ha comentat que tenen poc personal, però que ell 
personalment s’ofereix a col·laborar. 

El Sr. Martínez explica que li hagués agradat trobar una escola de referència per fer la creació i suport de la 
web, però no ha trobat escoles, que  dins les escoles de grau mig, hi ha la de disseny, que potser és la més 
adequada, i que farà una reunió amb ells. 

La Sra. Tripiana refereix si ho podrien fer informàtics en pràctiques, però el Sr. Martínez creu potser no dona 
per fer tota la feina que s’ha de du a terme. 

La idea és crear un mini-equip, fent una primera reunió al juny, per crear la web i fer tot el tema logístic, 
estructura més interactuar amb les xarxes socials. 

Es farà una proposta.  

Es proposa que hi hagi una reunió amb el Sr. Jordi Torredemer, persona responsable de la 
comunicació de Taigua, i també mirar a l’Ajuntament si pengen informació de l’OAT. 

També referit al tema de comunicació seria interessant crear una llista d’informació, on anar enviant tota la 
informació que es consideri d’interès de manera controlada, enviant la informació que la Comissió cregui 
convenient 

Informació, no de forma interactiva, però si moderada, a nom de l’OAT. 

Qualsevol persona del Plenari podrà demanar que se l’informi de temes que considerin, i a llista d’informació, 
s’anirà incorporant la gent que demani informació. 

Es planteja portar al Plenari si estan d’acord en fer aquesta llista d’informació. 

 

f. Àmbit NCA/Escoles 

 

Dones d’Aigua té un llibret amb exposició + power point (damas azules) + un conte que ofereixen anar-ho a 
explicar, la Sra. Àngels Tripiana, comenta que com que encara no estan dins de l’OAT sortirà com a Dones 
d’Aigua. 
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El Sr. Juan Martínez refereix que Dones d’Aigua estan incloses en Taula Educació, que no hi ha un grup de 
treball específic, i que es porta per Taula Educació, i també pot ser a través de l’OAT, es a dir, sota el paraigües 
de Taula Educació i OAT, que de com es fa figurar ja es determinarà. 

Dins aquest àmbit hi ha tres dinàmiques: 1. Recerca, que és la proposta que ja ha enviat. 2. Acitivitat escoles. 
3. Educació per projectes. 

 

g. Línia editorial  

La Sra. Beatriz Escribano comenta que han fet una reunió amb el Sr. Juan Martínez i el Sr. Martí Rosas, per 
tal de tenir clar que és la línia editorial. 

S’ha de definir quines publicacions interessa a l’OAT tenir, i que també pugui interessar a altres observatoris, 
i quins treballs volem tenir dins la web. 

El Sr. Martí Rosas, detalla: informes, catàlegs d’activitats, recerca, què va lligat amb el tema de la imatge i 
amb la identitat. 

La Sra. Escribano proposa fer treball de camp a diferents observatoris i tenir contactes amb ells.  

El Sr. Abraham Arcos indica que és important no obrir masses fronts, si no treballar els que tinguem clars, i 
anar obrint mica a mica, i decidir que és important donar a conèixer. 

El S. Francesc Zaurin refereix que la web de la nova cultura de l’aigua és molt interessant. 

 

h. Treballs de recerca 

 

El Sr. Martí Rosas, refereix que no hi ha hagut temps per fer un crida general i traslladar la informació a nivell 
d’Universitat, Que intentarà fer una presentació general a nivell de la UPC. 

El Sr. Juan Martínez manifesta que estaria bé que la gent més afí tingui la informació, que el document ja està 
tancat i confirmat i ja es pot difondre. 

 

i. Trobada recerca /Taigua/ Àrea de Territori 

 
OAT facilita aquesta trobada, però no va més enllà l’OAT. 

És una trobada molt tècnica, on els grups recerca faran una exposició de la capacitat que tenen, i per oferir 
quins temes són importants, per tal que Taigua reflexioni sobre els temes estratègics i crítics que es puguin 
tractar. És un trobada per veure que fer col·lectivament. 

 

-Informe sobre l’article 6 de la Llei sobre la pobresa energètica 

Ve de la demanda de l’APE del Sr. Xavi Pallarès. 
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El Sr. Juan Martínez explica que s’ha reunit amb el Sr. Xavi Pallarès, la Síndica de Greuges ( que diu que 
no tenen denúncies en la sindicatura) i amb la Anna Crispi es va concretar que es faria una reunió amb 
l’OFIMAPE i que l’OAT estigui present. 

S’ha de fer un treball, amb varies línies: 

- Diagnosi 

- Comptadors a les famílies que ocupen els habitatges de manera irregular. 

- La instrucció està obsoleta i s’ha de refer. 

- Fer un nou protocol 

- Quins indicadors calen per fer el seguiment d’aquests temes. 

- Gestió de la informació, com s’ha de tractar la informació, com s’ha de fer arribar aquests temes a la 
població. 

- Fer un estudi sobre la dimensió del problema a la ciutat. 

 
3. Convocatòria reunió ordinària Plenari 

Després de parlar sobre els possibles dies per celebrar la reunió del Plenari, es fixa que es farà el dia 25/06/19 
amb el següent ordre del dia: 

1. Aprovar acta sessió anterior. 
 

2. Constitució grups de treball. 
 

3. Informació sobre l’aplicació del dret humà a l’aigua a la ciutat. 
 

4. Incorporació de nous membres al Plenari. 
 

5. Informació sobre actuacions: 

a. Temes generals 
b.  Taula-educació 
c.  Selecció figura coordinació 
d.  Espai físic OAT 
e.  Web i comunicació 
f.   Logo 
g.  Línia editorial OAT 
h.  Treballs recerca 

 
6. Torn obert de paraules 

4. Constitució Grups de Treball 

De les persones que van respondre sobre el seu interès en participar en els grups de treball, s’ha creat un 
quadre. S’han definit els grups, i s’ha de pensar la manera de com fer la constitució dels grups. 

- Com es fa la convocatòria 

- Si es crea una eina de comunicació pels diferents grups 

- Si es crea un google-group per cada grup de treball. 

Dins de cada grup s’ha d’escollir un coordinador, que ha de ser del Plenari, i en el grup pot haver-hi gent 
que no formi part del Plenari. 

El Sr. Juan Martínez, manifesta que farà la convocatòria per la creació de cada grup establint el següent 
calendari: 
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Control social: dia 17/06/19 de 18 a 20h. 

Dret Humà: dia 20/06/19 de 17 a 19h. 

Transparència i indicadors: dia 20 de 19 a 21h. 

Petjada hídrica: dia 26 de 18 a 20h. 

Qualitat i sabor de l’aigua: dia 27 de 17 a 19h. 

Projectes Europeus: dia 27 de 19 a 21h. 

També es sol·licita que comprovem bé la normativa de Protecció de dades, per tot el tema de comunicació 
amb els grups. 

 

5. Tractament de les sol·licituds d’incorporació al plenari de les entitats 

Discussió al voltant  dels criteris plantejats. Finalment s’arriba a l’acord del següent text per convidar al plenari 
a la seva reflexió. 

Consideracions 

a) Sempre que els seus objectius siguin coincidents amb els de I'OAT. 
b) El Plenari ha de vetllar perquè es mantinguin els equilibris en la representació. 
c) L’operativitat del funcionament del Plenari (número de membres, quòrum, etc.). 

 

6. Funcionament i convocatòria periòdica de la Comissió Permanent 

Es convoca la propera reunió per el dijous dia 2 de juliol a les 16h  

S’espera que al mes de setembre els membres de la Permanent tinguin el calendari més definit i així poder 
assignar el dia de reunió de forma periòdica.  

 

7. Altres temes sobrevinguts 

7.1. En la reunió del plenari del dimarts 25 de juny s’oferirà una copa de cava al finalitzar i així es farà constar 
com últim punt de l’ordre del dia. 

7.2. La  resposta  de la Comissió Permanent a la petició d’Enginyers Sense Fronteres i Moviment per l’Aigua 
Pública es: 

Donar suport a les entitats Enginyers Sense Fronteres i Moviment per l’Aigua Pública en el procés de definició 
i constitució de l’Observatori Metropolità de l’Aigua. I, signar com OAT la proposta de recolzament que ens 
han fet arribar 

 

No havent més preguntes ni temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20.40h de la qual s’estén aquesta acta. 
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