
                   Dia: 26/04/2021 

Informe al Plenari: Grup d’Indicadors i Control Social                 

A. Funcionament, Pla de treball, Situació actual, treballs planificats i engegats  

1. Funcionament   

Si hages de trobar un sinònim per definir la situació del grup, m’aniria a la mar. Un vaixell navegant 
en un oceà, “en calma chicha, endreçant la nau i a l’espera de vent més fort”. Les reunions continuen 
sent essencialment de caràcter intern. Tot i això, fer l’apunt que el treball intern, s’ha vist paralitzat 
per la manca d’escenaris de treball específics i conjunts que el grup necessita compartir amb 
l’Administració i/o Taigua per continuar avançant. Val a dir, que la reunió celebrada el dia 8 del 
present amb els representants mencionats renova la confiança en desencallar els temes que com a 
grup específic  vol desenvolupar. 

Les tasques necessitades i pensades com exteriors o mes obertes, continuen marcades per les 
restriccions a les trobades col·lectives. 

Fer especial menció en aquest informe a l’acord de la Permanent de fusionar els grups de Indicadors 
i transparència amb el de Control social, fet essencialment, pel reforçament mutu i per la similituds 
d’objectius i la transversalitat de les tasques de tots dos espais. Resta pendent el nou nom del grup.   

Informar també que desprès de debatre diferents propostes que des del grup de Dret humà i justícia 
social ens vam arribar a l’acord d’establir mecanismes de col·laboració directa i reunions conjuntes, 
pel desenvolupament de treballs que directament afecten al fer dels dos grups.  

Tot i que ha aparegut el tema de posar un nou nom al grup, a les nostres reunions, aquest n’ha estat 
acordat i resta pendent.  

2. Pla de treball    

El pla de treball aprovat pel 2021 compta amb les activitats següents:  

• Desenvolupar tasques ja iniciades  
• Treball conjunt indicadors 
• Establir un pla de comunicació   
• Continuar amb la formació interna 
• Implementació d’una proposta de Web per a Taigua 
• Assistència als Consellers de l’OAT al CAT 
• Preparació de la 2ª “Audiència pública i rendició de comptes” 

 

B. Situació actual, treballs planificats i engegats. 

3. Proposta de Web per a Taigua. En aquest àmbit el treball desenvolupat pel grup porta un retard 
inadmissible que esperem quedi desencallat desprès de comprovar la necessitat compartida de 



dedicar esforços en el tema de comunicació dels temes d’aigua i entre els, millorar la Web 
corporativa de Taigua i assolir l’acord entre les parts, de convocar reunions entre les parts 
implicades, debatre la proposta i implementar les millores. 

No obstant l’anterior i arrel  del treball de les companyes del grup de Dret humà i Justícia Social, 
s’ha accentuat la manca d’uns procediment clars i directes a la web actual, que facilitin la 
tramitació i obtenció d’ajudes a persones i famílies vulnerables i en risc d’exclusió. Per  donar 
sortida en aquesta emergència s’ha demanat i restem a l’espera d’una primera reunió per 
implementar en la web actual, les modificacions que calguin per simplificar els procediments i 
assistir en aquestes persones i famílies.  

4. Treball amb els grups de Recerca-Acció de l’àrea de Sostenibilitat de la UPC. A l’igual que l’any 
passat, estem col·laborant en l’exercici de Recerca-Acció desenvolupat pels estudiants de l’UPC. 
Des de aquest projecte, s’està fent acompanyament a dues de les temàtiques proposades des de 
l’OAT. Concretament a la continuació del desenvolupament d’indicadors i al desenvolupament 
d’un protocol d’actuació per a la celebració de les audiències públiques i la rendició de comptes. 

 
5. Continuem donant assistència a la representació de l’Observatori al Consell d’administració.    

6. Elaboració de propostes d’indicadors en els temes de Governança-Participació, Transparència i 
Rendició de Comptes. Es continua treballant aquest tema i que es veurà reforçar pel treball de 
recerca-acció mencionat al punt 2.  

7. Jornada “La EPEL, funcionament, normativa i comptes anuals” 

En el marc de propostes de treball mes obertes, informar que la jornada està pràcticament 
tancada i a l’espera que l’avanç en el control de la pandèmia ens permeti, amb les mesures 
adequades, posar-hi data per fer-la de manera presencial. 

8. Informe a la I Audiència Publica i Rendició de Comptes del GCS 

En base a l’informe sobre el nivell d’implementació dels tretze principis de l’OAT en la gestió de 
l’aigua a la ciutat i, mentre no tinguem definits com farem la implementació dels indicadors, el 
grup els continuarà prenent com a plantilla del seu treball, vetllant pel seu desenvolupament i, 
informant dels avanços i dels retrocessos que es pugin donar periòdicament. 

Per finalitzar i aprofitant aquest tema, expressar que vam informar a la 1ª Audiència, que els 
documents que presentàvem es podríem trobar en breu penjats a la web de l’Observatori, alhora 
de redactar aquest informe encara no hi som. Des de aquest grup demanem la publicació de la 
documentació presentada i l’establiment d’un acord i/o sistema que faciliti aquesta tasca i 
possibiliti la consulta i disposició ciutadana, així com la difusió pels diferents mitjans que es 
considerin. 

 

 
Moltes Gràcies. 
Francisco Rodríguez  (portaveu del GICS) 
 

 

 


