
OAT – GTI (Grup en Transparència i Indicadors)
Sessió 20200212 / Ordre del dia i acta

1 Ordre del dia
1. Benvinguda.
2. Informe del coordinador.
3. Avaluació del procés de treball:

a. Avaluació dels documents “Proposta_v01”, objectus i principis  secció 2).
b. Avauació del primer conjunt d'indicadors de AEOPAS  doc BASE 01).
c. Avaluació de la taula de la secció 4 treballada, de manera que hàgim pogut "associar" algun objectu iio 

principi amb algun dels indicadorsipràctques llistades en el document.
d. Consensuar la taula i comentar les mancances, si n'hi ha. 

4. Proposta de treball i repartment de tasques.
5. Acords i calendari.
6. Torn obert de paraules.

2 Acta
 Sessió: 20200212
 Lloc: Telemàtca i 16.00 – 17.30
 Taula d’assistència  0, s’excusa; 1, assisteix):

ID Membres AKA1 20191031 20191218 20200212
01 Abraham Arcos Torres AA 0 1 1
04 Edurne Bagué EB 0
07 Joan Cano Orti JC
08 Jordi Morató JM 0
10 Juan Martínei Magaña JMM 1 1 1
11 Mart Rosas MR 1 1 1
12 Míriam Planas MP 0 1
13 Quim Pérei QP

3 Desenvolupament de la sessió
1. Benvinguda.
2. JMM comentaiproposa:

a. En el document “Proposta_v01” hi ha un apartat de defnició d'àmbits, que és el de AEOPAS, però que 
caldria fer un debat per tal de concretar una mica.

b. Jo he començat a fer una mica de treball de redacció de la proposta pels diferents àmbits, prenen en 
consideració el document de síntesi que vas elaborar, però repensant una mica tot, de aquí a sortt un 
primer document sobre els indicadors en l'àmbit de la qualitat de l'aigua, que adjunto  i que ha rebut tot
el grup).

c. Que a la reunió fem una valoració dels tres documents i decidim com avancem.
i. Proposta de sistema d’indicadors per a una gestó transparent de l’aigua a Terrassa  v.1.01)
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ii. Proposta de sistema d’indicadors per a una gestó transparent de l’aigua a Terrassa  v.1.01). 
Àmbit qualitat de l'aigua.

iii. Comparació de àmbits dindicadors. 
3. Després d’avaluar els tres documents, s’arriba als següents comentaris i acords:

a. Defnir com a document marc el de “Proposta de sistema d’indicadors per a una gestó transparent de 
l’aigua a Terrassa  v.1.01)”, tot i modifcant la introducció, introduït una secció de metodologia i els 
àmbits dins d’aquesta secció.

b. Enviar els documents a la Comissió Permanent per que arribin i es discuteixin a tots els grups.
c. El document marc és un document de referència amb els contnguts a considerar, però no és un 

document per aprovar. 
d. El document d'indicadors de la qualitat de l'aigua si que és un document a esmenar per arribar a una 

proposta provisional per a discutr amb l'ajuntament.
e. MP comenta els aspectes següents:

i. Informació sobre la qualitat als punts de captació o a les fonts d'abastament del municipi. Per 
la legalitiació de les captacions s’ha de fer una analítca completa d’acord amb el perfl analítc 
que estableix el RD 140i2003. Aquesta analítca només s’ha de fer un cop pel tràmit de 
legalitiació de la captació a l’ACA i per tant, pot ser que es fes fa molt temps. Si són captacions 
superfcials, l’ACA fa controls a les masses d’aigua superfcials. Si són captacions subterrànies, 
també hi ha caracteritiacions d’aqüífers fets per l’ACA. Tenen la informació disponible a la seva 
web en opendata.

ii. Informació sobre la qualitat de l'aigua que verteixen les depuradores de la ciutat als rius. Això 
desconec com es gestona i com funciona. L’únic que sé és que correspon a l’Agència Catalana 
de l’Aigua l’autoritiació d’abocament. En funció del punt de retorn de l’aigua s’aplica la Llei 
d’Aigües, la Llei de Costes o la normatva sobre abocaments a sistemes de sanejament. L’ACA té 
un cens d’abocaments. Potser pots parlar amb Rosa Quirante de Medi Ambient de Diputació. 
Ella potser et pot ajudar més que jo.

iii. Disponibilitat pública d’analítques de control de qualitat de l'aigua a la ciutat i on. Els gestors 
han d’informar a SINAC2 dels controls analítcs efectuats a les seves xarxes d’abastament. SINAC 
té un accés públic i un professional. A l’accés públic hi ha d’haver informació però és mínima i 
sovint la web no funciona. En tot cas, el municipi pot sol·licitar els resultats analítcs dels 
autocontrols de la gestora, atès que el darrer responsable és l’Alcalde o el regidor que tngui 
delegada la competència.

iv. Sembla que la informació del SINAC no deu estar disponible per la ciutadania com deia el Juan, i 
la resta suposo que hauria d'estar disponible a l'ACA, em sap greu però jo no crec que tngui 
molta estona abans de diumenge per mirar de trobar-ho...

f. Propera reunió pel dia dimecres 12 d’abril de 2020, de les 16.00 a les 17.30, i per via telemàtca de  de 
nou.

g. L’organitiació d’una jornada tècnica de discussió per l’abril de 2020 es complica pel tema calendari. En 
parlem en aquesta reunió

h. Tornem a fer un crit d’atenció al grup, i per respecte a la resta de membres del grup, per tal que les 
persones vinculades al GTI mostrin més responsabilitat amb els deures que han assumit, doncs això 
afecta la resta de membres del grup que si han fet els deures, i, com a mínim, d’excusar-se si no poden
acudir a les reunions.  

Sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 17.45 del 12 de febrer de 2020.

M. Rosas Casals
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