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ACTA COMISSIÓ PERMANENT  2 DE JULIOL  DE 2019 

 

 

Data:   2 de juliol de  2019 

Hora:   16:00 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 
 
El Sr. Abraham Arcos Torres, i el Sr. Francisco Rodríguez que passen a formar part de la Comissió Permanent, 
com a responsables dels grups de treball de Projectes Europeus i  Control Social, respectivament. 
 
 

Ordre del dia  
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Balanç i valoracions de la posta en marxa dels grups de treball. 
3. Balanç i valoració del Plenari. 
4. Preparació de la reunió amb en Jordi Ballart i en Lluïsa Melgares. 
5. Seguiment de les diferents tasques en marxa. 
6. Funcionament i convocatòria de la Comissió Permanent, pròxim curs. 
7. Temes sobrevinguts. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Inici: 16:17 hores 

Es dona la benvinguda als Srs. Abraham Arcos i  Francisco Rodríguez. 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

No hi ha cap esmena, queda aprovada l’acta de la sessió 28 de maig de 2019. 

 

2. Balanç i valoracions de la posta en marxa dels grups de treball. 

L’assistència a les reunions de constitució dels grups ha estat del 50%. 

La Sra. Beatriz Escribano fa constar que seria interessant que la gent avisi o excusi el no poder assistir. 
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Grup de petjada hídrica no es va arribar reunir. 
 
Grup de control social 
El coordinador del grup, el Sr. Francisco Rodríguez, exposa que d’11 persones van assistir 7 persones i 1 es 
va excusar. 
El Sr. Juan Martínez va fer una presentació en quan als objectius, i es va començar a definir que és el control 
social, sortint les primeres confusions. No hi ha experiències anteriors en control social, s’ha de treballar i 
extreure les bases. 
S’ha de fer una primera jornada oberta de participació, i una segon taller, més reduït per treure conclusions. 
 
Grup Dret Humà 
Va faltar gent, però es va fer una primera reunió molt rica, amb molt debat. S’ha de fer un treball de diagnòstic 
i mirar per on anar.  
Pròxima reunió es realitzarà al setembre. 
 
Grup de transparència i indicadors 
Començaran a treballar al setembre, és un tema lligat al Pla Director, per establir els indicadors. 
2 punts previs: 

- Bolcar informació que sigui accessible 
- Trobar metodologies de treball en grup, inclús a distància. 

 
Grup de qualitat i sabor 
Sra. Beatriz Escribano exposa que és un grup de 8 persones i van assistir 5 persones. 
Que s’ha incorporat al grup la Sra. Guadalupe Barajas vinculada a l’aigua, i que dona classes. Hi va haver un 
debat interessant, on el Sr. Juan Martínez també va exposar els seus objectius. 
El sabor de l’aigua és molt subjectiu.  
Es planteja treball de camp, enquestes i tast d’aigües. 
Important tractar tema aigua envasada. 
Que ha fet una acta de la reunió. 
 
Grup projectes europeus 
És un grup de 9 persones, i van assistir 3 persones. 
El Sr. Juan Martínez va donar la benvinguda. 
S’ha de promoure la innovació, als grups i a Taigua. 
Es va fer una primera reunió amb Taigua.. Taigua haurà de proposar quins problemes té  i UPC proposar 
projectes. 
Es va proposar tornar a quedar al setembre. 
 
Es parla sobre la comunicació dels grups, google – grups, que ara estan muntats sobre una mateixa adreça, 
el Sr. Martí manifesta que s’haurien de buscar altres opcions, que no s’hagi d’entrar dins de google i que dins 
de la universitat es poden crear dominis específics. 
També de crear un domini web.  
Es decideix valorar aquest punts i decidir com fer-ho si s’ha de comprar o no un domini. 

També és interessant que des de l’Ajuntament es pengi tot el de l’OAT. ( Olga Buxeras mirar de qui  i com es 
penja). 

Que també preocupa el tema de si tothom pot tenir accés a la informació. 

En quan als espais per reunir-se, que cada grup miri les seves opcions, i la Sra. Beatriz manifesta que en la 
sala que estem, no hi hauria cap problema, que ella fa la reserva com a Càtedra Unesco, ja que és un espai 
públic i aula oberta. 

 

 

 

3. Balanç i valoració del Plenari 
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- Es comenta que va ser la mostra del que podria ser el  Plenari. 

- Cal tenir la informació abans del Plenari, per poder anar preparat. 

- Es comenta el debat sobre l’entrada de noves entitats al Plenari. 

 

4. Preparació de la reunió amb en Jordi Ballart i Lluïsa Melgares 

Està confirmada, hi haurien d’anar el Sr. Martínez, i les Sres. Escribano i Buxeras. 

Temes a tractar a la reunió: 

- Explicar el procés de creació de l’OAT, idees, com s’estructura, grups de treball… 

- Temes pendents: espai físic i coordinador. 

- Compromís polític amb l’OAT. 

- Col·laboració universitat/ciutat. 

- Tema governança de l’aigua. 

- Visualització de l’OAT dins l’Ajuntament. 

Es suggereix portar algun escrit per tal que s’ho puguin quedar, o fer una presentació. 

 

5. Seguiment de les diferents tasques en marxa 

Figura del coordinador 
Olga Buxeras: preguntar al departament de personal quan sortirà la plaça. 
 
Espai físic 
Seguir buscant i pensant un espai físic. 
 
Web 
El Sr. Juan Martínez, té una reunió pendent. 
 
Grups / Plenari /Xarxes 
Una opció és fer una llista d’informació i posar la gent en un grup, que hi hagi tota la gent que està a l’entorn. 
 
Àmbit NCA/Escoles 
Instituts és el que està més fluix, el treball de primària/secundària està més acotat, s’ha de fer una publicació 
de totes les activitats previstes a les escoles. 
En quan a les universitats que es vagi preparant i treballant al llarg de l’any vinent. 
Olga Buxeras: fixar una reunió amb el Jordi Torredemer de Taigua, per parlar de la coordinació d’activitats 
OAT-Taigua + tema web.  
Línia editorial. 
Concretar activitats que presenta Taigua amb tots els continguts. 
 
Treballs de recerca. 
Sense novetats. 
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6. Funcionament i convocatòria periòdica de la Comissió Permanent. 

Pensar si es pot fer un calendari on es fixin les reunions, per exemple els dijous a les 16.00h. 

Es fixa la pròxima reunió el dia 19 de setembre a les 16.00h. 

 

No havent més preguntes ni temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 18.50h de la qual s’estén aquesta acta. 
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