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ACTA COMISSIÓ PERMANENT  19 de SETEMBRE DE 2019 

 

 

Data:   19 de setembre 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 formen  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 de juliol de 2019). 
 
2. Seguiment grups de treball + Taula-educació 
 
3. Publicació activitats educatives. 
 
4. Seguiment i actualització de tasques. 
- Reunió amb l’Alcalde 
- Dret Humà a l’Aigua 
- Logo 
- Web 
- Reunió Taigua / recerca 
- Col·laboració amb l’Escola de l’IGOP 
- Consideracions per la gestió de pagaments 
- Pla Director 
 
5. Funcionament i convocatòria periòdica de la Comissió Permanent, pròxim curs. 
 
6. Data pròxima reunió Plenari 
 
7. Temes sobrevinguts. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Inici: 16:05 hores 
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Prèvia  

El Sr. Martí Rosas proposa que quan s’enviï l’ordre del dia, s’indiqui la previsió de la durada de la reunió i la 
Sra. Beatriz Escribano que hi consti confirmar l’assistència. 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

No hi ha cap esmena, queda aprovada l’acta de la sessió de data 2 de juliol de 2019. 

 

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

 
Grup de control social 
Van assistir 6 persones, i l’Edurne no va poder connectar però enviarà les seves opinions a les preguntes 
plantejades. 
 
El coordinador del grup, el Sr. Francisco Rodríguez, exposa que la segona reunió es va fer el 18 de setembre, 
que es van intercanviar materials, i van definir que és el control social,  i també que és la participació. Que no 
els agrada la definició que hi ha. 
 
Que de quan seran les primeres posades en marxa, queda pendent per la propera reunió del mes d’octubre. 
 
Molt important el trànsit d’informació de tots els canals, i interactuar amb Taigua i l’Ajuntament. 
 
 
Grup Dret Humà 
Primera reunió de posada en marxa, i de definicions generals. 
 
La segona reunió està convocada pel 2/10. 
 
Intercanvi de materials a través de la xarxa i d’experiències en el tractament del dret humà a l’aigua. 
 
Hi ha en marxa a la ciutat el diagnosi de l’aplicació de la Llei 24/2015, més tot el tema dels comptadors, per 
tal de fer un protocol de l’aplicació de la Llei. 
 
El mes de juliol es va fer una primera reunió amb l’Anna Crispi de l’Ajuntament, i s’insisteix en el tema dels 
comptadors. Ha escrit a l’Anna per una nova reunió. 
 
Enginyeria sense fronteres + APE van fer un estudi dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona, però que és igual 
a Terrassa. 
 
Ha sorgit el tema del conflicte amb Endesa, i els hi agradaria tenir la carta que Endesa ha enviat a l’Ajuntament, 
la declaració conjunta entre els municipis que van assistir a la trobada que va haver i la moció que s’ha 
proposat de presentar al Ple. 
 
 
Grup de transparència i indicadors 
El Sr. Martí Rosas exposa que en els propers dies es convocarà, i que també s’hauria de fer un intercanvi 
d’informació abans de la reunió. 
 
 
Grup de petjada hídrica 
El primer intent de convocatòria no va poder celebrar-se, i en la segona convocatòria tampoc es va arribar ni 
a 1/3 part dels components, i es va desconvocar. 
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Previsió setembre/octubre convocar la primera reunió de constitució del grup, que es constituirà amb la gent 
que hi vagi. 
 
És un grup connectat amb les tasques del Pla Director. 
 
 
Grup de qualitat i sabor 
Sra. Beatriz Escribano exposa: 
Que el 27/06 es va celebrar la primera reunió presidida pel Sr. Juan Martínez, on es va marcar les pautes i la 
motivació, que hi van haver algunes baixes ( Sr. Isidre Martínez i Sra. Natalia), però que ha buscat altres 
persones interessants i han entrat tres persones més. 
 
Es van reunir per segona vegada el 16/07 per establir les prioritats i assignar les feines als grups. 
 
La propera reunió està prevista pel dia 26/09, i que un tema important a seguir és: les característiques de 
l’aigua de Terrassa i la vinculació en la salut. 
 
Que Taula-Educació té prevista una activitat de tast d’aigua, i la Sra. Escribano ha proposat fer un tast d’aigües 
en la pròxima reunió. 
 
També volen fer un seminari sobre l’aigua, així com parlar del clor que és decisiu en l’olor i el sabor, i busquen 
alguna interpretació científica. 
 
Una altra tasca és que un estudiant va fer un treball d’aigua pública/aigua privada, i han estat analitzant les 
enquestes que té publicades sobre sabor i altres a la ciutadania, i el sabor té la nota baixa. 
 
La Sra. Guadalupe i el Sr. Jordi Morató, elaboraran un balanç hídric, d’on ve l’aigua i on va, com es depura i 
marxa. 
La Sra. Montse Flores ha de fer recerca de la vinculació de la composició de l’aigua amb la salut a Terrassa.  
La Sra. Dolors Frigola, organitzarà una jornada sobre l’impacte de les Mines de Potasa. 
El Sr. Joan Comallonga, va plantejar que l’entrada d’aigua tingués un sistema d’osmosi inversa (Mina ho va 
eliminar). 
 
El Sr. Francesc Zaurin proposa contactar amb tècnics d’Abrera, i la Sra. Àngels Tripiana exposa que Dones 
d’Aigua vol anar a Abrera a fer una visita. 
 
Aquests temes estan molt lligats amb el Pla Director, i cal concretar amb l’Anna Crispí si aquests temes entren 
i com es tractaran, per saber si s’han de fer estudis, i pressupostar. 
 
La Sra. Escribano proposa que el Sr. Martí Rosas ajudi a buscar màster o recerca dins la Universitat Autònoma 
i Politècnica, mirar quines són les persones de referència i mirar si hi ha algun grup, per mirar com connectar 
l’estudi del sabor amb la salut, es a dir, enginyer químic amb sanitat. 
 
 
Grup projectes europeus 
El Sr. Abraham Arcos demana disculpes per què no ha pogut convocar la segona reunió del grup. 

Explica que a la primera reunió va venir poca gent, i que cal fer una segona per tal d’arrencar el grup, que la 
setmana vinent farà la convocatòria, i que seria interessant la vinculació amb l’àrea tècnica de Taigua. 

El Sr. Juan Martínez indica que no és tant la quantitat, com els grups de recerca claus que hi han de ser.  
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També remarca que és interessant donar continuïtat a les relacions entre els grups de recerca i Taigua, que 
l’OAT facilita el contacte, però no té la voluntat de fer de connexió si no es demana. 

Que pel tema del tractament de la xarxa, hi ha tres persones referents: Srs. Jordi Morató, Bea Amante i 
Joseba. 

 

Taula-educació 

En la segona reunió van haver dos grups de treball, un de primària i un de secundària (projectes). 

En la tercera reunió el 23/07 no va venir ningú de secundària i els projectes han quedat penjats, la Sra. Tripiana 
s’ha posat en contacte amb ells, però no aprofundeixen molta feina. 

En quan el Logo, el Sr. Juan Martínez ha fet un enviament a l’escola de disseny, però no han respòs, ho ha 
tornat a enviar. Que fins el 15/10 es podien inscriure les escoles i fins el 15/11 entregar les maquetes. 

Es va fer una reunió amb Taigua, que té contractada una persona que farà les activitats a les escoles. 

Que l’objectiu de Dones d’Aigua és educar sobre l’aigua. Que tenen demandes d’activitats d’unes 20 escoles, 
que de moment ho pot assumir, però que cada cop hi ha més demanda, i s’ha de parlar. 

Que poden cooperar Dones d’Aigua i la persona contractada per Taigua. 

Hi ha una formació sobre el cost, canvi climàtic de que es fa i que es pot fer, que la Sra. Tripiana diu d’obrir-
la a l’OAT. També volen fer un mural, que implica destinar-hi diners, i s’ha de parlar. 

 

3. Publicació activitats educatives 

La Sra. Beatriz Escribano explica per aquest tema l’han derivat a una empresa de disseny gràfic, però que la 
imatge ve supeditada al concurs del logo, per lo que no volia que fessin un gran esforç de disseny, els hi va 
explicar la missió de l’OAT i ho van entendre, i han fusionat tota la informació, donant una coherència al 
document. 

En el treball, s’hi tracten dos temes, les activitats i els treballs de recerca. 

Demana que se li faci una revisió, i es dona dos dies per fer aportacions, i si no hi ha aportacions es tira 
endavant, afegint una portada i introducció. 

Té un cost de 450 euros, que s’ha de parlar de com es tramiten les factures. 

 

4. Seguiment i actualització de tasques 

Reunió amb l’Alcalde i la Sra. Lluïsa Melgares 
Es va escriure en el mes de juliol per fer una reunió i assistir al Plenari, la Sra. Lluïsa Melgares va assistir al 
Plenari, però va quedar pendent la reunió. 
Un tema important és establir la fluïdesa entre govern i OAT. 
En l’anterior reunió es va valorar de portar propostes escrites.  
A principis de setembre, es va demanar una concreció, acompanyant les propostes escrites, entenent que no 
s’havia produït la reunió, i que hi ha molts temes oberts per anar avançant. 
 
Dret Humà 
Ja s’ha tractat el tema, en el grup de treball. 
 
Logo 
Esperem que entrin més escoles. 
El Plenari i la Comissió Permament seran el Tribunal, assessorats per una persona experta en el món del 
disseny, si cal. 
 
 



 

 Observatori de l’Aigua de Terrassa  
 

 

 

 

 

 5 

 
Web 
S’han de reunir el Sr. Martí Rosas, el Sr. Jordi Hernández de serveis informàtics, en Gerard estudiant de 
màster, i Vanesa. 
 
Temes a tenir en compte:  
Parlar amb escoles, centres formatius, que puguin col·laborar amb aquest tema, hi ha vàries, però només 
l’Institut Nicolau Copèrnic té cicles específics de disseny de webs. 
Es farà una reunió amb Nicolau Copèrnic quan contestin. 
Establir com es gestiona la informació durant aquest temps transitori, mentre no tenim la web, i parlar amb 
Jordi Torredemer de Taigua per tal que en la pàgina web de Taigua, es tracti el tema de la següent manera: 
Pestanya principal : Observatori de l’Aigua 
Pestanyes secundàries: Presentació, Plenari, Comissió Permanent, i els diferents Grups de treball, Taula-
Educació i suggeriments i consultes. 
 
Reunió Taigua / Recerca 
Ja s’ha comentat dins l’apartat del Grup de Projectes Europeus. És un tema obert, s’ha de parlar amb l’Anna 
Crispi de l’Ajuntament. 
 
Col·laboració amb l’Escola de l’IGOP 
Es va enviar el treball de final de Màster de l’Hug Huguetti, i la Directora del Màster li va demanar els dades 
per contactar amb l’OAT, i es produirà una reunió. 
 
Consideracions per la gestió de pagaments 
És un tema complex, i s’ha d’aclarir amb l’Anna Crispi de l’Ajuntament. 
Ho hauria de portar el coordinador, i de moment entre l’Anna Crispi i l’Olga Buxeras fer un recolçament 
sobre aquest tema. 
Fixar passo i terminis per fer els pagaments. 
 
Pla Director 
També ja anat sortint el tema al tractar els grups de treball. 
 
 
5. Funcionament i convocatòria periòdica de la Comissió Permanent. 

Reunió un cop al mes, i es pot establir que sigui el tercer dijous de cada mes, fixant el dies 17/10, 21/11 i 
19/12 de 17 a 19 hores. 

 

6. Data pròxima reunió Plenari 

Es planteja si pel tema del Logo es farà una reunió extraordinària, on només es tracti aquest tema o fer una 
única reunió del Plenari a principis de desembre. 

Temes a tractar en el pròxim Plenari: 

- Pla de Treball de l’OAT per l’any vinent i que té a veure amb el pressupost. 

- Memòria 

- Pressupost de l’OAT, que ha d’anar connectat amb el de l’Ajuntament. 
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Es proposa que cada Grup de Treball porti per la pròxima reunió, una mínima descripció de tasques a realitzar 
l’any que ve, per tal de fer una primera proposta a finals d’octubre. 

 

7. Temes sobrevinguts 

- Temes a resoldre: 

1. Fins quin dia es poden entrar factures a l’Ajuntament. 

2. Quin Ple de l’Ajuntament aprova els pressuposts del 2020 i quan l’OAT ha d’aportar la seva proposta. 

 

- El Sr. Juan Martínez informa que està fent un article de transparència internacional sobre el procés 
de constitució de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa, que es fa una trobada europea, i que Terrassa 
és un referent, que quan el tingui finalitzat l’enviarà i que li demanen fer una intervenció en la trobada 
referida que es celebrarà al desembre. 

- Que el 27/09 hi ha una trobada seminari a Madrid, que tracta de la recuperació de la gestió pública, 
estan molt interessats en l’Observatori de l’Aigua de Terrassa, i han invitat al Sr. Juan Martínez per 
Terrassa. 

- IGOP també està muntant un seminari paral·lel a la trobada europea, sobre la governança 
col·laborativa. 

- Som un referent per tot Europa. 

 
No havent més preguntes ni temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 18.33h. de la qual s’estén aquesta acta. 
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