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ACTA COMISSIÓ PERMANENT 12 DE NOVEMBRE DE 2019 

 

Data:   12 de novembre 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 

La Sra. Beatriz Amante i els Srs. Abraham Arcos Torres i Francisco Rodríguez que formen  part 
de la Comissió Permanent, com a responsables dels grups de treball de Petjada Hídrica, 
Projectes Europeus i  Control Social, respectivament. 

 

Ordre del dia  

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2. Informe de situació. 
    •    Jornada Remunicipalitzacions, municipalisme i comuns   
    •    Reunió amb Anna Crispi 
    •    Carta a Lluisa Melgares, Ramón Vázquez i Anna Crispi 
    •    Web 
    •    Invitació jornada aliances publico comunitàries / ciutadanes 
3. Informació grups de treball + Taula-Educació (balanç activitats previstes). 
4. Informació/debat reunió amb l'Alcalde, Lluisa Megares i Carles Caballero. 
5. Tancament proposta Pla de Treball i pressupost OAT 2020 (grups de treball). 
6. Actualització pressupost, pagaments. 
7. Convocatòria Plenari OAT. 
8. Temes sobrevinguts. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

Inici: 15:35 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (17/10/2019) 

El Sr. Juan Martínez fa constar sobre l’acta anterior, que la Sra. Beatriz Amante fa la introducció 
com a representant del grup de treball de petjada hídrica, i que qui organitza la jornada 
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remunicipalizació no es l’IGOP, sinó l’observatori DESC (Drets Econòmics i Socials de 
Catalunya). 

Així mateix comenta que em farà arribar alguna anotació més. 

Tenint en compte aquestes aportacions i sense res més a afegir, queda aprovada l’acta de la 
sessió anterior. 

 

2. Informe de situació 

Jornada Remunicipalitzacions, municipalisme i comuns   
 
Sobre la Jornada de remunicipalitzacions el Sr. Juan Martínez, comenta que han circulat els 
cartells, que no és obert, és de treball de les entitats que organitzen la taula rodona, però s’obre 
a la permanent i a la taula de l’aigua. 
Els Sr. Paco Zaurin i la Sra. Beatriz Escribano hi col·laboraran. 
Es preveu una assistència de 15 persones. 
 
 
Reunió amb Anna Crispi 
 
No hi ha novetats, el Sr. Marc Cadevall els va explicar l’organització de l’ajuntament, s’ha de 
decidir d’on penja l’OAT. 
Des de medi ambient, l’OAT esta dins el seu servei. 
Es va parlar que el coordinador penjaria de medi ambient, però no vol dir que també hi ha de 
penjar l’OAT, s’ha de repensar. 
Queda pendent discutir on s’ubica l’OAT. 
La Regidora responsable és la Sra. Lluïsa Melgares. 
 
 
Carta a Lluisa Melgares, Ramón Vázquez i Anna Crispi 
 
Tema pobresa energètica i comptadors, que l’Anna Crispi està acabant la resposta de la carta, 
que ja fa un mes que es va enviar. 
 
 
Web 
 
Hi ha un grup treballant, s’estan prenent decisions, el Sr. Juan Martínez va enviar un document 
amb totes les caselles que constaran a la web, i que cal revisar-les, per després no canviar grans 
coses. 
 
La Júlia fa la app, i el tema d’enquestes és un tema que es podria mirar de participar amb la 
formació de la app, que proposa que li doneu idees i pistes per anar-la tirant endavant. 
 
Volen precipitar una reunió amb Taigua, si hi ha interès per impulsar la app. 
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Sobre la revisió de la web de Taigua, el Sr. Juan Martínez va passar la proposta per a la 
modificació de la web Taigua, cal fer-ho per poder enviar-la a Taigua. 
Actes plenari 
Actes comissió 
Grups de treball, cada grup ha d’enviar les actes, reunions, revisades per penjar-ho revisat, i tota 
la documentació que es vulgui penjar. 
 
Aquesta setmana hauria de quedar fet. 
 
La Sra. Àngels Tripiana manifesta Taula-Educació ja ho ha enviat i que té la previsió d’activitats 
en un document, però el Sr. Juan Martínez diu que calen totes les activitats que es faran, recollir-
les totes en un sòl document. 
 
Que aquesta setmana cada grup enviï la documentació que falta. 
 
 
Invitació jornada aliances publico comunitàries / ciutadanes 
 
El Sr. Juan Martínez va enviar el programa, és el dia 20/11, van demanar participar en la jornada 
per part de l’OAT, hi ha varis blocs. 
El Sr. Juan Martínez comenta que ell hi assistirà, i que de moment no ha rebut cap proposta de 
participació. 
 

3. Informació grups de treball + Taula-Educació (balanç activitats previstes) 

Dos temes:  

1)La Sra. Roser Parés, Secretària Comitè de Taigua, va demanar informació dels grups, se li va 
enviar la informació dels grups i  del pla de treball. 

El Sr. Andrés Garcia, President del Comitè de Taigua, ha manifestat que volen participar en 
l’OAT, i en els grups de treball, i demana una reunió per establir ponts. 

El Sr. Juan Martínez, li ha respòs dient que si, que convocaran una reunió, per veure quin tipus 
de col·laboració volen fer. Hi ha pendent fer aquesta reunió i concretar qui hi va, s’ha pensat en 
el Sr. Juan Martínez, la Sra. Beatriz Escribano com a grup de qualitat de l’aigua, i el Sr. Francisco 
Rodríguez com a responsable del grup de control social. 

El Sr. Francisco Rodríguez comenta que el Sr. Juan Carlos Cazorla, participa en el grup de 
control social, i que es la persona que vindrà al plenari. 

S’ha de parlar de si aniran a tots els grups, se’ls hi ha d’explicar el nivell d’implicació. 

2)Havíem quedat en muntar la llista OAT-info, ja està muntada, les direccions són les que estant 
en grups de treball i al plenari, han posat a la gent vinculada. 

S’ha fet la llista i si algú no hi vol estar que es doni de baixa. 

Han posat l’Alcade i la Sra. Lluïsa Melgares. 



 

 Observatori de l’Aigua de Terrassa  
 

 

 

 

 

 4 

La llista esta muntada, però no se ha enviat informació, només es poden enviar missatges des 
del mail de la Comissió Permanent. 

S’ha de definir el criteri d’enviament de la informació. 

Hauria d’estar enllaçat amb les noticies, convocatòries d’actes, actes plenari, actes de la 
permanent. 

Segons la Sra. Beatriz Amante, això és més un butlletí, s’hauria d’enviar un link amb les reunions 
dels grups. 

Sobre la freqüència: 

Es parla de si un cop o dos al mes, finalment es decideix que un missatge al mes, amb tota la 
informació, les actes, i els links del grups. Si hi hagués alguna cosa extra, ja es faria per facebook, 
twiter,.. 

Informació grups de treball 

La Sra. Beatriz Amante del grup petjada hídrica explica que han intentat reunions on line, però 
no hi ha hagut èxit.  

D’un estudi que s’ha fet a Reus, s’ha fet proposta si volen col·laborar en aquest projecte. 

Es va demanar altres informes, que la gent els enviï, però no han tingut resposta. 

Intentaran fer una proposta d’aquí a final d’any. 

Les Sres Marta Gassó i Esther Lopez Cibantos, estan fent un projecte, plàstics zero, i han quedat 
per fer una reunió demà dimecres. Com economia circular de grup. 

El Sr. Marti Rosas, comenta que li han demanat a ell participar, però creu que si ja hi va la Sra. 
Beatriz Amante, no cal anar ell també. 

Juan Martínez creu que com a grup es molt interessant, però es planteja si encaixa molt amb 
l’OAT, al respecte les Sres. Beatriz Escribano i Beatriz Amante diuen que sí que està relacionat 
amb l’aigua, de treure el plàstic, l’aigua embotellada. 

El Sr. Abraham Arcos manifesta que si que s’ha de parlar perquè són temes relacionats amb 
l’OAT, i que eliminar el plàstic es interessant, però no es l’objectiu de l’OAT dins d’aquest grup, 
s’ha de buscar sinergia d’equilibri, entre lo que ha d’impulsar l’OAT i els grups de recerca, inclús 
amb l’empresa i tot. 

Han d’estar com impulsors de la innovació tecnològica. 

Sobre el grup de transparència i indicadors, el Sr. Martí Rosas explica que el dia 30/10 es van 
reunir, es preveia una assistència de  15 persones, i van ser dos ell i el Sr. Juan Martínez, i van 
planificar la següent reunió. 

Es van classificar els indicadors, entre els basics i els auxiliars. 

S’ha eliminat la gent que no ha dit mai res, es van comunicar amb ells i no han dit res, 

La propera reunió està prevista pel dia 18/12, ja es va fer una graella perquè cadascú ja tingui 
mirat quins indicadors s’han de posar en marxa. 
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L’acta de la reunió del juny no la té ningú, la del dia 30/10 sí que se’n va fer. 

Documents: selecció dels primers indicadors, i d’aquí ja sortirà un document de treball. 

 

Taula educació 

La Sra. Àngels Tripiana exposa que s’han iniciat activats en escoles de primària, dos les han fet 
dones d’aigua, i la tercera s’ha fet  per la persona assignada per la cooperativa eina. 

Aquest trimestre s’acabarà amb 29 activitats en 9 escoles. El conte de la princesa de l’aigua per 
exemple és una de les activitats. 

També s’han muntat  exposicions en instituts. 

Cal fer una  nova reunió, i que el Sr, Emili convoqui. 

Els treballs de recerca queden en terra de ningú, costa arrencar aquesta línia. 

El Sr. Juan Martínez manifesta que cal concretar quin enviament i a qui es fa, i enviar al consell 
de directors de secundaria i batxillerat lo dels treballs de recerca, per tal de que no es passi el 
termini per fer-ho. 

I fer lo mateix amb el consell de directors de escoles de primària, presentació i establir lligams. 

La Sra. Àngels Tripiana, diu que l’Emili convoqui reunió màxim en tres setmanes la taula i es 
concretin aquests temes. 

Grup Control social 

El Sr. Francisco Rodríguez, explica que en la reunió del dia 10/10 es va fer un llistat d’indicadors 
de control social, i participació. 

Una altre tema,  es quina informació ha de portar la web de Taigua, està tot barrejat, fer un estudi 
d’altres webs, per estipular quines son les pestanyes que  hauria de tenir, fer un resum i fer una 
reunió amb Taigua i consensuar sobre quines coses hi haurien de ser. Hauria de parlar del dret 
humà. 

A la de l’Ajuntament també s’ha de mirar. 

Idea fer un document amb el contingut participació ciutadana i control social, transparència, i 
fiscalització externa. 

També hi ha unes activitats, per l’any que ve, que va enviar al Sr. Juan Martínez, però no sap si 
es va parlar d’això en la anterior reunió, al no venir no va poder explicar la proposta. 

La idea és experiència dels grups de control social, observatori ciutadà municipal, observatori 
DESC,  preparar una xerrada pel dia 12/12, a la Masia Freixa, i falta treballar la informació i 
propaganda a repartir, títol observatori i practiques de control social. 

Temes : observatori i pràctiques de control social / Xerrada de Participació i control social des de 
l’acadèmia /  governances participades / que s’assumís per part de Taigua, que sap, que vol 
conèixer, i en que vol participar la ciutadania – treball enquesta ,estudi de resultats / Taller tancat 
de cara a les organitzacions :  títol :co- producció de bens comuns, avocar les experiències. 
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Falta un punt que esta contemplat en el pressupost, sessió de rendició de comptes, entre Taigua, 
Observatori, i Ajuntament. 

El Sr. Juan Martínez diu que els indicadors sobre control social, s’hauria de treballar 
conjuntament amb el grup d’indicadors, però que aquests no treballen la transparència, doncs 
que es centrin més en transparència que en indicadors. 

Grup qualitat i sabor de l’aigua 

La Sra. Beatriz Escribano, explica que no han tingut cap reunió, la tindran el dia 26, lo que estan 
treballant son les enquestes, que ja hi han publicades de  Mina Pública d’Aigües, de com qualifica 
la ciutadania el sabor de l’aigua, i que és lo pitjor consta de tot lo avaluat. 

Taigua esta fent enquestes telefòniques sobre això. 

Anna Crispi va dir que si volíem informació que la demanessin i li ha demanat tema enquestes, i 
analítiques, però lo que esta penjat d’analítiques és poc recorregut per treure conclusions. 

Busquen un expert que amb les analítiques ens expliqui aquestes, interpretar l’aigua de Terrassa 
a partir d’aquí. 

Es continuaran fent tasts, per veure lo subjectiu que es el sabor. 

El grup està treballant en el Seminari, també en una jornada, però els hi falta trobar l’expert. 

Es difícil trobar persones expertes, en el tema de la vinculació a la salut de l’aigua. 

Grup de projectes europeus 

El Sr. Abraham Arcos  exposa que el dilluns de la setmana passada es van reunir. Van tractar 
tres temes, 1 definir l’abast de lo que ha de fer el grup, identificar projectes alineats amb l’objectiu 
de l’OAT, i finançaments, i també ha de servir de frontissa de projectes d’innovació tecnològica 
amb Taigua i Ajuntament i que cal tornar  a fer una trobada. 

La Sra. Beatriz Amante explica que Taigua vol participar però no estan en moment d’impulsar o 
involucrar-se en excés. 

Identificar quines convocatòries sortiran, per presentar projectes. 

Al gener reunió de treball dels membres del grup per determinar el pla de treball del 2020. 

Grup del Dret humà a l’aigua 

Aquest grup té la pressió social, necessita respostes,  i l’administració no dona respostes, i el 
grup està debilitat. El Xavi Pallarès està de baixa del grup. 

S’hauria de ser més proactiu. Es fa recerca d’altres ajuntaments. Però s’han de fer propostes. 

 

4. Informació/debat reunió amb l’Alcalde, Sra. Lluïsa Melgares i Sr. Carlos Caballero  

S’han enviat les anotacions, ja que no es ben bé un acta, i li farem arribar a la Sra. Lluïsa 
Melgares, que si volen afegir o modificar algo que ho facin, i recordar els acords. 
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Desbloqueig de la plaça del coordinador, espai físic: es va parlar de com ha de ser, dos llocs de 
treball i un espai ampli de reunió, ideal seria el Vapor Universitari, però es descarta, ells van 
proposar Francesc Macià, i també la Maurina, ja que si hi ha espai, volen impulsar els barris. 

El Sr. Juan Martínez explica que va anar a La Maurina, i va veure els espais, i és molt maco, però 
parlant amb la responsable, no va veure tan espai lliure després de tots els projectes que li van 
explicar. 

Demanda espai relació a tres  bandes, temes de co-governança, política publica, l’OAT ha d’estar 
connectat als processos de governança. No volem constituir un nou espai sinó que es comenci 
a treballar, que hi hagi una complicitat.  

Visibilitat OAT dins l’Ajuntament. Projecció social. 

Pendent una reunió amb la Cristina Escudé i parlar el tema del pressupost, ells ja han tancat 
pressupost i no  han tingut en compte la nostra proposta, i no hem tingut cap contacte per a re-
negociació. 

Necessitat d’una coordinació per abordar el tema de la pobresa energètica, de recerca de 
solucions.  

Vàrem aportar un document que resumeix les demandes que vàrem fer. 

Els temes claus es van parlar, però potser alguna particularitat no. 

El Sr. Francesc Zaurin, manifesta que  sinó esta clar aquesta coordinació a tres bandes, tot lo 
que s’està treballant no té gaire sentit.  

El Sr. Juan Martínez diu que sí que ho tenen clar, però falta veure com es fa operatiu. 

L’àmbit tècnic té complicitat, però costa avançar a l’hora de donar les respostes 

La Sra. Beatriz Escribano explica que la Sra. Lluïsa Melgares es veu operativa i amb ganes, i es 
la que s’ocupa del tema de l’aigua. Tenen clar que som una referència i estem al punt de mira. 

 

5. Tancament proposta Pla de Treball i pressupost OAT 2020 (grups de treball) 

El Sr. Juan Martínez ha enviat l’última proposta pla de treball, i que si hi ha alguna esmena a 
realitzar. 

La Sra. Beatriz Escribano exposa que lo del Pla Director, si es treu la partida dels dos punts, qui 
negociarà el Pla Director. 

El Sr. Juan Martínez diu que es l’àrea de medi ambient qui negocia el Pla Director. 

Està pendent amb la Sra. Anna Crispi i la Sra. Cristina Escudé veure que es passa pel Pla 
Director, i a partir del gener poder a començar a executar el pla de treball. 

En el Pla de treball està detallat el tancament de l’any, i com quedarien les activitats en execució 
o pendents. 

El Sr. Francisco Rodríguez explica que el Sr. Marc Cadevall es va oferir a passar-nos un índex 
del pla director, sense això es difícil saber, que hem d’incorporar lo que no apareix en ell. 
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Des de maig l’àrea de medi ambient, tenia el compromís de portar la definició del pla director, i 
s’ha anat parlant, però no s’ha fet. 

Fins el dia 20/11 tenim, la setmana que ve s’ha d’enviar al plenari. 
 
Demà es convocarà el  Plenari, dient que després enviarem la documentació. 
 
El Sr. Francisco Rodríguez diu que com que el pressupost esta molt ajustat miraran com ho 
ajusten. 
 
El Sr. Juan Martínez explica que ha agafat partida per partida, i ha anat reduint  com ha pogut. 
 
El Sr. Francisco Rodríguez destaca que lo important és l’enquesta valorada en 4000 euros,  i el 
taller de co-producció. 
 
Àmbit participacions/entitats, és refereix a les jornades de tots els  grups. El Sr. Francesc Zaurin 
comenta que no s’enten gaire i que es podria canviar el nom per àmbit de participació. 
 
De la nova cultura de l’aigua ja estava molt ajustat, no s’ha rebaixat res. 
 
Àmbit estudis, s’han tret dos partides, i a esperar concretar amb el pla director. 
 
El total 41.000 euros, és el límit, ja que anar a menys es posar en perill el treball de l’OAT 
. 
Agafar aquest import com a referència per a la negociació. Es va enviar el primer pressupost de 
61.000 euros, i l’Anna  Crispi va dir que tenien una partida de 30.000 euros, però no és el resultat 
de la valoració del pla de treball. S’ha de re-discutir. 
 
La Sra. Àngels Tripiana fa constar que la partida “ Consolidar una xarxa d’escoles no te 
pressupost “ però que és una feinada important, i que s’ha de coordinar una projecció conjunta 
de tot lo que s’ha d’oferir. 
 

6. Actualització pressupost, pagaments 

Esta en la línia que es va acordar i no hi ha modificacions. 

 

7. Convocatòria Plenari OAT 

Es vol convocar pel dia 3/12/19, amb el següent ordre del dia: 
 
Presentació nous membres 10’ 
Aprovació acta sessió anterior 10’ 
Informe de presidència 30’ 
Informe grups de treball + taula educació 30’ 
Aprovació pla de treball i pressupost 2020 50’ 
Elecció logo OAT 20’ 
Torn obert de paraules 30’ 
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Un cop valorat l’ordre del dia, es comenta que s’afegirà el problema del dret a l’aigua, i es 
reconduiran els minuts dedicats a cada punt. 

 

8. Temes sobrevinguts 

Altres qüestions: 

El Sr. Francisco Rodríguez exposa que s’ha de definir, l’actuació dels representants al Consell, 
per tal que sigui una opinió consensuada per l’OAT, valorar si cal venir a la permanent, o pensar 
la manera que hi hagi més involucració i coneixement dels temes que es tracten a l’OAT. 

Com s’aborda el treball d’aquestes persones, si s’ha de recolzar per algun grup. 

Quines opinions han de traslladar al Consell d’Administració. 

El Sr. Juan Martínez comenta que cal definir un protocol de com es fa aquest acompanyament, 
si cal que vinguin a la permanent, s’ha de concretar tota la dinàmica de representació. 

S’hauria de saber a quin material tindrem accés. 

El Sr. Francesc Zaurin diu que per exemple pressupost i inversions son públiques.  

Però els esborranys de treball potser no són públics.  

El Sr. Francisco Rodríguez  comenta que és molt important que les persones que representen 
l’OAT coneguin el criteri de l’OAT, han de tenir una visió global. 

El grup de control social hi treballarà ? 

El Sr. Francisco Rodríguez diu que va més enllà del grup, s’hauria de generar un comissió amb 
ells inclosos, per parlar de les tasques i protocol de funcionament.  

El Sr. Juan Martínez diu de crear una comissió, amb els dos representants, més el  Sr. Francisco 
Rodríguez i el Sr. Francesc Zaurin de la permanent, o qui creguin del grup, més el Sr. Juan 
Martínez.  

Es pot treballar a nivell de grup, però es pot fer més reduït, es mes fàcil fer-ho amb una comissió 
especifica, fer un monogràfic. 

 

Altre tema sobrevingut: 

La participació política en el nou plenari,  ja els hem dit que ens diguin representants els grups 
polítics. 

 

 

No havent més preguntes ni temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 18.25h. de la qual s’estén 
aquesta acta. 
 


