
       Dia: 16/11/2021

Acta del Grup d’Indicadors i Control Social             

Assistència: Martí Rosas, Paco Rodríguez, Paco Zaorin, Santago  orras i Sant  ragonès.

Emili Diaz excusa la seva assistència.

Ordre del dia:

1.- Audiència Rendició de comptes anual del grup de Indicadors i Control Social.

2.- Situació actual del treball sobre els indicadors de la gestó pública de l’aigua.

3.- Informacions vàries : Tarifes, Nova Web Taigua, Grup Comunicació OAT, Partdes pressupost
2022. 

1.- Audiència Rendició de Comptes.

Des del Grup d‘Indicadors i Control Social analitzen la situació en que ens trobem i l’estudi i 
aportacions del treball de Recerca- cció de l’UPC aquest tema, considerem que el temps que 
disposem fins a final d’any per fer una rendició de comptes diferent i molt mss partcipatva ss molt 
limitat. Caldria plantejar-nos com treballem aquest tema per arribar al major nombre de població 
possible : 

 Quina metodologia utlitzem per arribar directament als veïns i veïnes de  errassa?. 

 Com ens repartm la feina? 

 Quines són les Enttats que volem que partcipin i ens aportn propostes i idees (F V, 
Comissió de Rieres, Districtes, etc?)

Es proposa elaborar un material que result pràctc, presentant una bateria de preguntes tpus 
enquesta i fer-la arribar a la ciutadania sobre diferents aspectes de la gestó de l’aigua com per 
exemple: 

 Com troben actualment la qualitat de l’aigua que reben als seus habitatges en quan al gust, 
terbolesa, pressió? 

 Si tenen coneixement i accss a les tarifes de l’aigua i les bonificacions socials que existeixen? 

 Si tenen coneixement sobre els compromisos i objectus de millora de la nova gestó pública 
de l’aigua a  errassa? 

 Si han entrat a la pàgina web de  aigua i han trobat la informació que buscaven? 

 Que en pensen sobre que el servei de comptadors de l’aigua segueixi estan en mans privades
de Mina i aquest concepte no estgui associat directament al preu de l’aigua com un element
bàsic? 

  ltres preguntes.

L’equip de comunicació amb la col·laboració dels diferents espais de l’O   tndria que elaborar un 
tríptc on es detallss la feina feta pels diferents grups de treball ( de forma resumida) i dels objectus 
immediats a treballar. 



Hem de concretar un calendari d’actes divulgatus i partcipatus informant de tot allò que 
considerem pugui interessar a la ciutadania sobre la gestó de l’aigua, quin paper ts l’Observatori de 
l’ igua de  errassa (O  ) en aquesta gestó pública o perquè necessitem la implicació de totes les 
 ssociacions veïnals,  ssociació del pett comerç, Comissió de Rieres, Enttats socials com Càritas, 
Creu Roja, Col.lectvo sin Vivienda, Plataforma  fectats/es Hipoteca...

 otes aquestes propostes necessiten d’un temps superior al que resta d’aquest any, i a mss, 
considerem que inicialment hem de rendir comptes i buscar complicitats en cadascuna de les 
trobades i actes que realitzem durant l’any 2022.   final de l’any 2022 sí que es podria fer un balanç 
general de totes les aportacions rebudes.  ot això amb l’objectu de aconseguir una Rendició de 
Comptes partcipatva i mss rica.

2.- Situació actual del treball sobre indicadors de la gestó pública de l’aigua. 

Mart ens enviarà el Excel de indicadors valorats per revisar-lo , ho presentarem als diferents grups 
de l´O   perquè puguin fer les seves aportacions i establir un *calendari de passos a seguir per 
debatre amb  aigua. 

 ambs s’aprova la realització de xerrades temàtques sobre la importància dels indicadors, la 
elaboració d’un fulletó explicatu i una campanya informatva a la premsa i radio local. 

*La proposta de calendari del Mart  s la següent : (informació no defnida a la reunió i rebuda en data 17/10/2021)

(1) Tancament del proc s de revisió intern (i.e., del nostre GrICS) d'indicadors: 31/12/2021

(2) Presentació / discussió / validació amb resta de grups OAT: fns a 28/02/2022

(3) Diàleg / coordinació / grup de treball OAT - Taigua: (dependrà en bona part de Taigua però jo posaria una reunió cada 
mes) fns a 01/06/2022 (es podrien fer 3 - 4 reunions en total)

(4) Acte / taller de presentació de la feina feta: setmana del 06/06/2022.

3.- Informacions vàries :

 Tarifes : Informe de la reunió amb Jordi Roca sobre una possible col·laboració en la 
elaboració del nou sistema tarifari o una xerrada sobre e mateix tema, però, s’acorda esperar
i veure els contnguts de la ponència sobre tarifes del congrss de  M P per determinar 
quina pot ser la persona mss adient per fer-la.  ambs es planteja la possibilitat de la 
realització d’un treball de recerca dels estudiants de màster de la UPC sobre aquest tema.
Es proposa tambs que el resultat final del nou sistema tarifari es consolidi en un dictamen 
aprovat pel plenari de l’O  , per la seva posterior aprovació pel Ple de l’ juntament.

 Web : Hi ha convocada una reunió demà amb  aigua per veure com esta la elaboració de la 
nova Web de  aigua, si han tngut en compte les nostres aportacions en el document del 
 E MS compartt ( aigua, O  ,  juntament). En la reunió de demà dia 17 de novembre hi 
assistran en representació de l’O  , Sant  ragonès i Paco Rodriguez.

 Informa de la creació del grup de comunicació per coordinar-nos per la nostre presencia als 
mitjans ( V Radio Diaris Rodes de premsa etc..) i es demana la col·laboració de totes les 
persones que partcipem en els diferents grups de treball perquè elaborem escrits i notícies a
publicar.

 Es decideix repartr el treball a realitzar dins del grup de la següent manera : Indicadors 
(Mart) ,  arifes ( Santago, Emili , Paco Z)  udiència publica (Sant, Paco R ) .



 Partdes a incloure dins del pressupost de l’OAT any  2022:  

 Tarifes /Consultes Jordi Roca: 2.000 € , Dictamen: 3.000 € ? , Material trobada i cafè: 1.000 €
, Estudiants detall col·laboració treball recerca sistema tarifari: 150 €

 Indicadors : Documentacions i cafè 1.500 €

 Taller sobre comptes anuals i balanços a càrrec de Xavi Lopez ( 1.000 € )


