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ACTA COMISSIÓ PERMANENT  17 D’OCTUBRE DE 2019 

 

Data:   17 d’octubre de  2019 

Hora:   15:30 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 que forma  part de la Comissió Permanent, com a responsable del grup de treball 
de Projectes Europeus. 
 
La Sra. Beatriz Amante representa al grup de petjada hídrica. 
 
I els Srs. Ivan com a tutor i Nacho com estudiant de l’Institut Nicolau Copèrnic. 
 
S’excusa al Sr. Francisco Rodríguez que forma  part de la Comissió Permanent, com a responsable del grup 
de treball de Control Social. 

 
Ordre del dia  
 

1. Reunió web amb Nicolau Copèrnic 
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior ( 19 de setembre de 2019). 
3. Informe de situació. 

a. Jornada Remunicipalitzacions, municipalisme i comuns 
b. Reunió amb Anna Crispi 
c. Carta a Lluïsa Melgares, Ramón Vázquez i Anna Crispi 
d. Carta Lluïsa Melgares. Nomenament Consell d’Administració Taigua 
e. Altres temes pendents. Carta Carme Freixa sobre trobada per pobresa energètica, reunió amb 

l’Alcalde, espais, coordinador, no en sabem res. 
4. Informació grups de treball + Taula-Educació (balanç activitats previstes) 
5. Aportacions inici Pla de Treball i pressupost OAT 2020 (grups de treball) 
6. Publicació activitats educatives 
7. Actualització pressupost, pagaments. 
8. Configuració web OAT – Taigua 
9. Convocatòria Plenari OAT 
10. Temes sobrevinguts. 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Inici: 15:38 
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1. Reunió web amb Nicolau Copèrnic 

Per part de l’Institut Nicolau Copèrnic assisteixen: 

Tutor: Ivan; Estudiant: Nacho (natx1981@gmail.com). 

Júlia farà el desenvolupament dirigit al mòbil. 

Es parla del termini de finalització de la feina, que serà cap al maig de 2020, que tindria que estar operatiu. 

Nacho comenta que li agradaria definir que és el que volem, si es fa públic per a tothom. 

Es manté un debat entre tots els membres, sortint propostes tals com: 

Fer un espai de treball, i després passar-ho a definitiu, qui hi pugui haver un registre de la gent que vulgui 
participar, que en els grups de treballs es distingeixi entre part privada i pública, crear un fòrum, controlar si o 
no l’accés al públic, fer un apartat públic d’informació,  si els usuaris registrats podran accedir o no a tots els 
grups de treball, que es pugi interactuar,  canal de notícies, linkar webs interessants, que sigui fàcil, senzilla, 
i transparent, que la gent es pugui apuntar als grups, anunciar jornades. 

Es miren un parell de webs, per veure com tenen la informació classificada. 

El Sr. Juan Martínez explica com està el tema de dominis: 

OAT.cat, el tenim contractat i ja és de l’OAT 

OAT.com, està agafat  per una Galeria americana. 

OAT.es i OAT.org, estan agafats però no es fan servir. 

De moment es decideix començar a treballar amb OAT.CAT. 

I també que s’ha d’establir la relació entre l’OAT i els estudiants. 

Marxen de la reunió de la Comissió Permanent l’Ivan i el Nacho. 

 

Prèvia  

El Sr. Juan Martínez fa la presentació de la Sra. Beatriz Amante de la UPC. 

La Sra. Beatriz Amante, exposa que dins del Grup de Treball Petjada Hídrica, el Sr. Jordi Morató ha presentat 
un pressupost per realitzar un estudi. 

Analitzar el tema d’elaboració d’estudis per part dels membres dels grups de treball. 

  

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (19/09/2019) 

El Sr. Juan Martínez, manifesta que afegirà una anotació, dins del Grup de Dret Humà, quedant aprovada 
amb aquesta anotació afegida. 
 
3. Informe de situació 

a. Jornada Remunicipalitzacions, municipalisme i comuns. 
 
És una jornada que es farà al novembre, entre Girona i Terrassa. S’organitza amb DESC (Drets Econòmics i 
Socials de Catalunya), i l’OAT col·laborarà amb la jornada, s’implica amb el taller i amb el debat de governança 
col·laborativa. A la Taula Rodona també hi participa l’OAT i és oberta. 
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b. Reunió amb Anna Crispi 

 
Amb l’Anna hi ha tres temes a tractar: la pobresa energètica, el pla director i els pagaments de les factures de 
l’OAT. 
 
 

c. Carta a Lluïsa Melgares, Ramón Vázquez i Anna Crispi 
 
Sobre la carta que va enviar Taigua a persones amb situació d’ocupació, l’Anna esta buscant tota la 
informació, i es va quedar en fer un escrit a la Lluïsa Melgares,  a Ramón Vázquez i Anna Crispi, per tal de 
donar resposta a les preguntes que van sorgir en el Grup de Treball del Dret Humà. 
 

d. Carta Lluïsa Melgares. Nomenament Consell d’Administració Taigua 

S’ha de fer una carta a la Lluïsa Melgares demanant explicacions perquè els representants de l’OAT no han 
estat nomenats en la formació del nou Consell d’Administració.  
Sabem que estant pendent de nomenament, però no sabem res més. 
 

e. Altres temes pendents  
 
Escrit a la Carme Freixa, demanar informació sobre la trobada de municipis en el tema energètic, carta 
d’Endesa, la declaració conjunta de municipis, i la moció que anirà al Ple. 
En quan als espais per l’OAT i coordinador, són temes de debat amb l’Alcalde i la Lluïsa Melgares. 
El Pla Director, es va parlar amb l’Anna Crispi, i sembla que ha agafat una altre camí, per lo que els dos 
estudis que quedaven dins del Pla Director, Petjada hídrica i Qualitat i sabor, pot ser que s’hagin de tractar 
per l’OAT, ja que no tenim gaire informació del Pla Director. 
 

4. Informació grups de treball + Taula-Educació 

Taula-Educació, hi va haver una reunió entre enginyers sense fronteres i cooperativa eina, i s’han posat en 
marxa totes les activitats de primària. Falta definir pressupost. 

Dones d’Aigua: que elles facin les primeres sessions i després ja es farà el seguiment. 

El Sr. Zaurin manifesta que s’hauria de tenir una comunicació amb els diferents grups. Interconnexió de grups. 

El Sr. Juan Martínez comenta que es muntarà un grup de comunicació, en el que s’ha d’enviar tota la 
informació, i totes les persones dels grups i totes les persones del Plenari hi puguin accedir.  

La Sra. Beatriz Escribano, informa sobre el grup Petjada hídrica, que es van reunir, treballen a través del 
google drive i van fer un document amb els punts a treballar. 

Jordi Morató ha enviat un pressupost  per l’estudi. 

Es parla que s’ha de donar opció a tot el grup per fer un estudi. 

Han deixat fora els serveis ecosistèmics. 

 

5. Aportacions inici Pla de Treball i pressupost 2020 

S’analitza al detall el pla de treball que s’acompanya en document apart, amb el  seu pressupost, i que s’haurà 
d’exposar al Plenari. 
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Els diferents apartats: 

1.       Àmbit gestió   
a.    Complir amb les funcions ordinàries de l’OAT (comunicació, convocatòries, actes, etc.) 2.000 € 
b.    Seleccionar la figura de coordinació 0 € 
c.     Organitzar l’espai físic. 0 € 
2.       Àmbit comunicació   
a.    Posar en marxa la web de l’OAT (recolçament serveis tècnics) 2.000 € 
b.    Crear una xarxa d’informació i col·laboració. 0 € 
3.       Àmbit control social   
a.    Jornada sobre control social. 1.500 € 
b.   Audiencia pública: El servei de l'aigua a debat (OAT, Taigua, govern de l'aigua) 1.500 € 
c.    Definir un pla de control del servei 0 € 
d.     Exercir el control social de Taigua 3.000 € 
4.       Àmbit participació/entitats   
a.    Dinamitzar els grups de treball 0 € 
b.    Jornada sobre transparencia i indicadors 1.500 € 
c.    Jornada sobre qualitat i sabor de l'aigua: implicacions en els usos i la salut 1.500 € 
d.   Jornada sobre cicle de l'aigua: petjada hidrica i economia circular 1.500 € 
e.   Jornada sobre debat i esmenes al Pla Director del Servei d'Abastament d’Aigua 1.500 € 
f.    Jornada sobre dret humà a l'aigua i pobreça energètica 1.500 € 
Sr. Rosas afegir un seminari sobre eines pel treball col·laboratiu 500 € 
5.       Àmbit NCA/escoles   

a. Desenvolupar activitats educatives.    
Entra el pressupost 1.500 + 1500 per activitats d’aquí al maig, però falta la tardor que son 1500+ 
1500, per lo que són 6000 euros. 6.000 € 
b.    Millorar el banc de recursos per escoles.               3.000 € 
d.    Posar en funcionament el Premi al millor treball de recerca. 1.000 € 
e.    Consolidar una xarxa d’escoles col·laboradores. 0 € 
f.     Desenvolupar un pla d’estudiants en pràctiques.     0 € 
c.     Preparar la oferta formativa pel curs 2020/2021. 0 € 
6.       Àmbit estudis/recerca   
a.    Estudi/proposta sobre dret humà, justícia social i sistema tarifari.  5.000 € 
b.    Estudi/proposta sobre sistema d’informació, transparència i indicadors. 5.000 € 
c.     Estudi/proposta sobre petjada hídrica, economia circular i serveis ecosistèmics. (Pla Director) 13.000 € 
d.    Estudi/proposta sobre qualitat i sabor de l’aigua. (Pla Director) Havia d’entrara però no es pot 
concretar 10.000 € 
e.    Estudi/proposta sobre l'eficiència hidràulica/econòmica de la xarxa de distribució. Pla Director 
f.     Estudi/proposta sobre governança democràtica de l’aigua a Terrassa en el marc del comú 6.000 € 
g.     Tutorització de treballs de recerca.  0 € 
h.    Projectes europeus i fonts de finançament.  0 € 
7.       Àmbit dictàmens (aquest àmbit restaria obert als encàrrecs que puguin encomanar-se)    
a.    Dictamen Pla Director del Servei d'Abastament d’Aigua. Per definir 

TOTAL  
65.500 € 
67.000 € 
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En gris les observacions realitzades durant la reunió, és una primera visió, cadascú amb el seu grup ho ha de 
discutir i validar. 

 

6. Publicació activitats educatives 

En quan a la proposta d’activitats Taula-Educació i Taula-Recerca han estat els motors, s’ha de revisar no és 
l’última versió. 
Un cop revisada s’hauria de penjar dins de l’OAT. 
 
 
7. Actualització pressupost, pagaments 

Del pressupost de l’any 2019 la única partida executada és una factura de 544 euros de les activitats d’escoles. 

 
 
8. Configuració web OAT -Taigua 

S’hauria de diferenciar: 
- Sessions Plenari: amb la seva documentació i actes 
- Sessions Comissió Permanent: reunions i actes 
- Grups de Treball: composició, documents, i actes 
- Taula-Educació: documents i actes. 

 
 
9. Convocatòria Plenari OAT 

Es proposa la data 3 de desembre de 2019, amb una durada aproximada de 3  hores, i amb la presentació 
dels nous membres. 
Buscar un lloc cèntric. 
Ordre del dia: 
Aprovació acta anterior 
Aprovació pla de treball i pressupost 2020 
Elecció logo OAT 
Torn obert de paraules 
 
 
10. Temes sobrevinguts 

Es comenta que les actes les firmarà el President, la Secretària, i algun membre més. 
Per la propera reunió de la Comissió Permanent, proposar el dimarts 12/11/19. 
 
 
 
No havent més preguntes ni temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 18.16h. de la qual s’estén aquesta acta. 
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