
ACTA COMISSIÓ PERMANENT 30 DE GENER DE 2020 

 
 
Dia:  Dijous dia 30 de gener de 2020 
Hora:  15:30h a 18:00h 
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. 

Coordinadors  
grups de treball: Sr. Francisco Rodríguez, pel grup de treball Control Social. 
 Sra. Beatriz Amante, pel grup de treball de Petjada Hídrica. 
 
Secretària:  Sra. Olga Buxeras Sanahuja 

 
 
Hora: 15.32h 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. (Olga) 
2. Informacions de situació. 
- Repàs tasques acta (Juan) 
- Acord Màster de Sostenibilitat (Martí) 
- Seminari qualitat de l’aigua (Bea) 
- Reunió pobresa energètica-Ajuntament (Juan) 
- Reunió grups de recerca Taigua (Juan, Bea) 
- OAT-Info nº 2 (Juan) 
- Màster de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua UB (Juan) 
- Servei d’Universitats: sessió informativa treballs de recerca (Bea) 
- Reunió Cristina Villanueva ISGlobal (Bea) 
- Centre de recursos pedagògics (Angels) 
3. Logotip, concreció imatge. (Juan) 
4. Consell d'Administració de Taigua i protocol. (Paco) 
5. Web de Taigua (Paco) 
6. Sol·licitud d'ingrés de TAIGUA en AEOPAS (Paco) 
7. Debat sobre instruments de coordinació amb l’Ajuntament. (Juan) 
8. Data Plenari. (Juan) 
9. Temes sobrevinguts. 
 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.  
Es comenta si vàrem dir que l’idioma predeterminat de la web seria el català,  però es fa 
l’aclariment de que ja s’acabarà  e definir. 
No hi ha esmenes, per lo que s’aprova l’acta anterior de data 19/12/2019. 
 
2. Informacions de situació. 
 
- Repàs tasques acta: 
 
· Definir aspectes de la web. 
· Canal Terrassa, mirar si podem tenir accés de la roda de premsa (Olga). 



· Oat-info 2, encara no s’ha enviat als mitjans d’informació, però s’ha enviat a la llista de distribució  
· Mirar si es pot reduir el temps d’espera, sinó hi ha quòrum en el Plenari (Olga ) 
 
- Acord Màster de Sostenibilitat (Martí): 
 
S’està tirant endavant, van dir que estava molt bé, i el dia 11/2 es fa la presentació, van demanar 
traduir a l’anglès, i mirar a veure qui s’apunta, l’assignatura és amb anglès. 
El Martí farà la presentació en horari de classe, al campus nord, i exposarà el perquè és important 
participar en el projecte,  i tenen una setmana per decidir, hi ha 17 alumnes, però és obert, poden 
venir estudiants de fora. Hi ha altres projectes apart del nostre. 
Quan ho tingui en anglès ens ho passa, per guardar-ho. 
 
- Seminari qualitat de l’aigua, valoracions: 
 
Beatriz Escibrano: hi havia 28 persones inscrites, al final van ser sobre unes 23/24 persones. 
Pluralitat perfils dels assistents, diversitat de públic, gent de l’Ajuntament i de Taigua.  
El seminari va aclarir punts confosos que teníem en el grup. 
Queda molt per caminar, no queda clar encara els paràmetres que condicionen el sabor de l’aigua 
de terrassa. 
Important assenyalar que si Taigua fa estudis que ens ho diguin, per anar units. 
 
Àngels  Tripiana: el meu objectiu era veure les garanties d’una aigua o altre, i que això va quedar 
clar.  
Sobre els càlculs renals i si la calç influeix o no, no va estar molt d’acord amb lo que van dir. 
 
Francesc Zaurin: definició dels diferents paràmetres que defineixen l’aigua, ho van passar molt 
ràpid, i es necessita una campanya de informació 
 
Juan Marínez: li va semblar molt interessant, molt didàctica, molt coneixedora de lo que estava 
parlant, és una persona de referencia. 
 
Beatriz Amante:  molt divulgatiu, es va explicar molt be, en quan a utilitat no sé si ha aportat lo 
que es necessita, però a nivell general si que dona informació, que li va agradar molt, i que 
hagués estat interessant que hi participés més gent. 

 
- Reunió pobresa energètica-Ajuntament (Juan) 
 
S’ha creat una comissió, amb les diferents àrees de l’Ajuntament, OAT i TAIGUA, pel tema de 
pobresa energètica. 
Hi ha un pla de treball, amb l’elaboració d’un protocol per evitar frau, revisió de la instrucció,  i 
definició indicadors. 
Gestió impagament +  campanya informativa ajuts + estudi a nivell de ciutat de quin es el 
potencial del problema de la pobresa energètica, i analitzar les fonts de pagament de les ajudes. 
La reunió era per aprovar el pla de treball i el protocol per evitar els fraus. 
Tot s’ha de fer, però hi ha situacions d’emergència que s’han de tractar amb urgència, ja que hi 
ha un petit col·lectiu que si que els hi falta l’aigua, i s’ha de solucionar. 
 
 
- Reunió grups de recerca Taigua (Juan, Bea) 
 
2ª reunió, i de concreció a projectes concret. 
Era una reunió entre grup recerca de la universitat, Taigua, i Beatriz Amante, perquè hi havia un 
projecte que connectava, que al final no es fa. 
Es va desbloquejar, es va entrar en un procés de cooperació, una supervisió d’estudi de xarxa, 
per veure que s’ha de fer un control de xarxa,  
Hi ha un pla de treball obert, i Taigua va obrir altres àmbits d’interès. 
Propiciar una reunió que donés resposta a aquestes inquietuds. 
Hi ha una dinàmica de coordinació entre Taigua i OAT. 
 



 
- OAT-Info nº 2 (Juan) 
 
S’ha de començar a redactar la info 3, la idea era que en surtis un cada mes. 
Juan Martínez,  recollirà temes, d’aigua i OAT, i altres debats com  sobre el Gloria, canvi 
climàtic i altres,  
Si teniu temes d’interès que els hi feu arribar. 
Presentació de la Lidia del seminari, per si alguna persona s’interessa per la legislació. 
 
 
- Màster de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua UB (Juan) 
 
Informar, es un màster de l’aigua de la UB, es un màster molt potent. 
Analitzar com es fa gestió i política en torn el concepte del cicle integral de l’aigua. 
Hi ha molts temes, el programa es molt interessant. 
 
Tenim Reunió pendent amb la coordinació amb el Màster de l’Igop 
També proposta de treballs de recerca dirigida a universitats. 
 
Francesc Zaurin: si pot tenir informació sobre aquest màster 
 
 
- Servei d’Universitats de l’Ajuntament: sessió informativa treballs de recerca (Bea) 
 
Beatriz Escribano i  Juan Martínez van assistir: Ester Lopez, Cesca Sicilia, responsables del 
servei.  
Problemàtica per establir ponts sobre els treballs de recerca tutelats. 
Van convocar a instituts, centres secundaria, que vinguessin, i que l’OAT expliques els treballs 
de recerca. 
Es va establir un debat, col·laborar en la taula educació, calendari, i novembre es el mes ideal 
per fer la oferta. 
2 persones s’han posat en contacte, pel tema micro-plàstics, per si tenia contactes, i al final ha 
decidit que ho portarà ella mateixa que li interessa. 
 
També, un professora del Petit Estel, es posaran en contacte, per si posen l’activitat del tast de 
l’aigua. 
 
 
- Reunió Cristina Villanueva ISGlobal (Bea) 
 
El gener, Beatriz Escribano i Juan Martínez van anar a una reunió amb la Cristina Villanueva, 
investigadora del Institut global de Barcelona, que  investiga epideomologia ambiental 
especialitat aigua i salut. 
Vam explicar Objectius OAT 
Se sent sola en el seu tema, ni a nivell europeu. 
Les analítiques, mostra que es una aigua segura,  
Com poden col·laborar,  
Nosaltres oferir terrassa com a laboratori, per obtenir dades, per algun estudi d’ella, i nosaltres 
també ens pot faltar la seva col·laboració. 
 
- Centre de recursos pedagògics (Angels) 
 
Es va demanar amb el centre de recursos, presentar l’OAT i taula educació, activitats, i incidir 
amb els treballs de recerca dels instituts, que no han tingut crida. 
La part didàctica, que tenien per oferir, si tenien documentació sobre l’aigua,  
Es va oferir d’assistir a la reunió amb els col·laboradors pedagògics,  
Es va parlar de les xarxes que ens agradaria participar, xarxa d’entitats educatives, i coneixen’s 
millor, son entitats que ofereixen activitats a les escoles. 



Recursos:  son maletes pedagògiques, i sobre l’aigua no tenen material, i fer una maleta estaria 
be, el centre de recursos va dir que hi col·laboraria amb els recursos, seria una maleta per 
primària. S’ha de mirar d’arrencar el tema i fer proposta. 
El tema del premi, de treball de recerca proposar un premi al millor treball, l’ajuntament amb el 
centre de recursos, ja ho estant fent, i es pot fer un accèssit, un premi específic per tema d’aigua. 
Fer proposta, mirar bases de com inserir premi aigua 
 
Bea Escribano: es van explicar funcions i objectius, activitats i treballs de recerca tutelats. 
Que tenen possibilitat de tutors i temes, vinculats a l’aigua. 
 
 
3. Logotip, concreció imatge. (Juan) 
 
Saltem del punt 1) al 3) que ens ha passat el resultat de les enquestes. 
 
10 logos per triar 
La que te mes vots és la 6, que és la que s’ha utilitzat temporalment. 
A nivell d’imatge la que queda es la 6), 
Queda aprovada 
 
I tema lletres,  
El resultat ha sigut 13-13-4 
Queda descartada la de 4, i s’ha de desempatar 
En fi s’ha de decidir si volem majúscules o minúscules. 
Es fa una votació i guanya la minúscula. 
S’aprova la lletra 
 
 
S’aprova el pressupost de  1780 euros. Pels treballs de Disseny logotip, Brandbook OAT,  
Assesorament disseny web i Hosting Plan S. 
 
 
4. Consell d’Administració de Taigua i protocol. (Paco) 
 
Proposta esta basada en les primeres opinions de la permanent i del grup, en la relació entre 
OAT i consell. 
 
Dos coses: 
 
-Programa de treball dels membres dins del consell: determinat per dos coses, observància del 
pla director i contracte programa que funciona, i relacionar-lo amb els objectius del propi 
observatori. 
 
- com s’han de comportar aquestes persones que representen l’OAT al consell, l’OAT ha 
d’assumir com a pròpia, no hi ha d’haver posicionaments personals, les decisions s’han de 
prendre amb causa, i també les decisions que queden dins del consell, que no son de debat 
públic, i OAT no si podrà pronunciar, i la persona pot respondre per ell, però lo ideal seria 
l’abstenció. Es la manera d’assegurar la resposta de les decisions. 
Primeres feines es saber quan es convoca, informació de com funciona el consell, per organitzar-
nos dins de l’OAT. 
 
Posicionament que tenim a l’hora de relacionar els membres amb la permanent, i crear un grup 
de treball, perquè un representant del grup arribi a la permanent, seria interessant una de les 
dues pugui assistir a les reunions de la permanent, plantejar-ho al plenari. 
 
S’han d’aprovar per permanent o plenari ? i si han de venir a la permanent sempre o nomes els 
dies que es tractin temes del consell. 
Pensar una mica mes i a la pròxima reunió (febrer) es tanqui. 
Resoldreu per correu, i es tanca com a permanent, i es pensa com es porta al plenari. 
 



Posar en marxa, mecanisme de la persona que ha de representar al consell, que ha quedat 
vacant. 
La FAVT ha diferenciat la representació del S.XX, ha designat dues persones diferents, 
I la FAVT proposa al Juan Cano com a representant al consell 
S’ha d’obrir un concurs per que les persones que volen presentar-s’hi es presentin. 
(Juan diu que es una tasca important, i molt representativa i que ell creu que s’hauria de presentar 
el representant del grup del control social, Paco diu que no es presentarà.) 
 
Es traurà el concurs, en termini, i es convocarà. 
 
5. Web i web de Taigua (Francisco Rodríguez) 
 
Francisco Rodríguez : proposta recollir dissenys de web, com es desenvolupen, índex i 
continguts, i proposen debat sobre:  
  

- Traspassar la proposta als grups de treball, per que mirin que s’ha d’afegir 
- Mantenir reunió serveis tècnics de l’ajuntament perquè donin també la seva opinió. 

 
Fer una síntesi de tot lo recollit, i comunicar-ho a Taigua, per tal de fer una reunió per tractar-ho. 
 
Proposta dels grups, que serà la proposta de l’OAT, i es faci un debat, i després fer una comissió 
de treball amb Taigua i serveis tècnics. Debat conjunt. 
 
Per la pròxima reunió mirar si es pot tenir un balanç, que els coordinadors dels grups ho posin al 
grup, i que es recullin les propostes. 
 
 
Web OAT 
Construir continguts per avançar. 
Va proposar la distribució dels continguts dins dels diferents àmbits. 
Separar educació i recerca que estava dins el mateix link. 
Cada grup ha de tenir una pagina 
 
 
6. Sol·licitud d'ingrés de TAIGUA en AEOPAS (Francisco Rodriguez) 
 
El fet de generar xarxa d’operadors públics  és imprescindible, i es poden aprofitar coses que 
s’estan fent. 
Treballen temes que ens interessen, com indicadors. 
Tema legislació, gestió pública o privada, és una guerra d’espais que ha de tractar la legislació 
AEOPAS diuen que estan interessats, el Congiac també esta dins d’aquesta xarxa. 
I valorar si OAT pot entrar també dins el paquet. 
S’haurien de començar a fer gestions sobre aquest tema. 
Mirar si s’ha d’entrar com Ajuntament, no tant com operador (Taigua). 
 
 
7. Debat sobre instruments de coordinació amb l’Ajuntament. (Juan) 
 

Coordinació: reunions que es van obrir a l’àrea de territori, hi ha reunions pendents, per abordar 
el tema d’instruments coordinació dins de l’àmbit de l’aigua,  

En pobresa ja s’ha fet, en el consell  també, es posarà en la pròxima reunió definir persones de 
referencia per cada àmbit temàtic. 

Necessitat de tenir un espai de coordinació,  saber que esta fent un i altre i implantar confiança. 

El consell no pot ser un espai de governança, que té unes altres necessitats. Tot i que hi ha totes 
les parts implicades. 



Hi ha una reunió  amb Cristina Escudé per parlar de  la plaça coordinador, espai físic, i espais 
de coordinació. 

 

8. Data Plenari. (Juan) 
 
Concretar data plenari. Possibles Convocatòries :Març-juny-setembre-desembre. 
Tocaria a primers de març, i s’ha de decidir ja, per tenir l’ordre del dia i documentació. 
27/02 Permanent. 15.30 
Plenari: 19/03 sobre les 17.30 aprox. 
Rodant de districte a districte. 
 
 
9. Temes sobrevinguts. 

Àngels : taula educació si entrava com a grup de treball de l’OAT. 

OAT, reconeix a taula com a grup de treball, però esta definida com espai independent. 

Es taula-educació si vol entrar en grup de dins de l’OAT, però ha de sortir per part de taula 
educació. 

Beatriz Escribano: el  dia 4 a l’escola Martí, per coordinar l’activitat de Sallent. 

Juan Martínez:  permanent cada mes, però a vegades es molt llarg, i ell va enviant coses, i que 
anem participant, que tinguin resposta els temes.  

 

 

Qüestions a resoldre: 

- Canal Terrassa, mirar si podem tenir accés de la roda de premsa.   
Hi trucat a Canal Terrassa, i em comenten que posant Terrassa digital.cat, i en el 
buscador posant Taigua, surt la informació. 

 
- Mirar si es pot reduir el temps d’espera, sinó hi ha quòrum en el Plenari. Està ben 

especificat en l’article 21 del Reglament de l’OAT. 
President i Secretària, + la meitat del nombre legal de membres. 
Segona convocatòria, trenta minuts més tard, amb 1/3 legal de membres, que s’ha de 
mantenir en tota la sessió. 
 
 
 

Finalitza reunió HORA: 18.03 

 

 


