
       Dia: 30/11/2021

Acta del Grup de Control Social                

Assistència: Paco Rodríguez, Paco Zaorin, Mart Rooao, Santago Torrao i Sant  ragonnos

Excuoa la oeva aooiotnncia en Emili Díazs 

Ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta anterior.
2. Presentació al grup de l’esborrany de proposta del nou procés partcipatu de rendició de 

comptes.
3. Resultat de les ultmes votacions del grup sobre indicadors de sostenibilitat i qualitat de servei 

que havien rebut una puntuació baixa per incorporar-los a la nova base de dades sobre 
Indicadors.

1.- Aprovació de l’acta anteriors

S’aprova l’acta anterior per unanimitats 

2s- Presentació de l’esborrany de proposta del nou procés partcipatu de rendició de comptes.

En Sant  ragonno expooa que o’haa elaborat un eoborran  de com fer la nova auditoria i rendició de 
compteo del treball realitzat per l’O T, en el qual haem partcipat el Paco Rodríguez i jo, i informa que 
eo farà arribar a toto elo grupo i perooneo que eotan treballant en l’O T amb l’objectu de que valorin 
el document rebut i eno facin arribar toteo leo eomeneo o noveo ideeo a incorporar que eo conoiderin 
neceooàrieos

El document eo compooa de doo apartato, el primer éo una introducció alo motuo pelo qualo, eo vol
fer una auditoria rendició de compteo que reoult molt méo partcipatva i obtngui uno reoultato méo
oatofactorio que elo de l’anterior rendició de compteos En aqueota línia propooem acootar-noo alo
barrio, diotricteo o organitzaciono oocialo amb l’objectu de recollir i eocoltar leo opiniono i leo queixeo
del veïnat de com o’eotà geotonant l’abaotament d’aigua?s Per la qual cooa haem de pooar oobre la
taula elo aopecteo que elo hai poden intereooar méo com: el preu de l’aigua, el guot de l’aigua ,oi
coneixen la exiotnncia de la tarifa oocial de l’aigua, de leo bonifcaciono per tramo o el cànon oocial
que poden rebaixar per raono oocialo el preu de la factura?, i com no, aproftar la trobada per donar a
connixer quino oón elo objectuo de l’O T en aqueot temeo, i en altreo que també oón eooencialo per
aconoeguir  que  la  geotó  publica  de  l’aigua  oigui  méo  tranoparent,  partcipatva  i  oootenible
ambientalment i econòmicaments

L’objectu éo evident no volem fer d’una rendició de compteo amb la ciutadania un monòleg en el
qual noméo informem del que fem deo de l’O T i la ciutadania noméo manté un perfl baixs Volem
preparar aqueoteo trobadeo alo diotricteo, contactant prnviament amb leo organitzaciono veïnalo  i
oocialo delo barrio per anar preparant el terren s

Volem que cada grup de treball elabori una ftxa en la qual pooi quino oón elo temeo que conoideren
neceooario plantejar en aqueoteo rendició de compteo, quina durada preveuen de la oeva intervenció,
quin material neceooitaran ( powerpoint, projector, tríptc informatu, etcs)s 



Paco Zaorin planteja que o oeria convenient plantejar maooa cooeo de cop, fer propooteo d’informació
oenzilleo i directeo que conoiderem oiguin del màxim interno de tothaoms

Paco Rodriguez afegeix que també caldrà calendaritzar aqueoteo trobadeo i fer-leo encabir dino del
programa de treball de l’O T, i eotablir la oeva periodicitat, una cada meo o doo meooo? s  fegeix que
podem preguntar a Taigua quineo oón leo queixeo i reclamaciono méo importanto que elo hai arriben
com a empreoa?

Finalment eo conoidera per part de toto, que un cop enviat el document a toto elo grupo de l’O T, eo
vagin recollint leo aportaciono que vagin fent, durant el méo de gener eo pugui tenir ja un document
aprovat per conoeno, comencem a contactar amb enttato com la F V o altreo per anar perflant on
fem la primera rendició de compteo, i oeguir treballant en la confecció delo materialo neceooario que
volem fer arribar a aqueoteo organitzaciono amb anterioritat a la trobadas Paco Zaorin propoooa fer
una campan a prnvia d’informació, amb la nova carpa de l’O T al carrer, per fer arribar elo tríptco
informatuo al major nombre de veïnats

També eo propooa convidar a la  partcipació  de Medi   mbient  de l’ juntament  de Terraooa  o a
Taigua,  oi  eo  conoidera  neceooari,  per  tractar  algun  punt  en  el  qual,  puguin  aportar  informació
addicional oobre aopecteo relacionato amb la geotó tncnica o econòmica de l’aiguas

3.- Resultat de les ultmes votacions del grup sobre indicadors de sostenibilitat i qualitat de servei 
que havien rebut una puntuació baixa per incorporar-los a la nova base de dades sobre Indicadors.

En Mart Rooao informa de leo lltmeo votaciono realitzadeo per part delo membreo del grup amb 
l’objectu d’incorporar nouo indicadoro delo àmbito de qualitat del oervei i oootenibilitat, que en el oeu
moment van obtenir una puntuació baixa, i que ara un cop revioato paooaran a oumar-oe a la reota 
d’indicadoro aprovato amb anterioritats

En Mart eno enviarà un document Excel amb toto elo indicadoro aprovato i conoidera que o’haa fet un 
bon treballs Pooteriorment i tal com eo va acordar en l’anterior reunió, aqueot document eo pooarà a 
conoideració de la reota de grupo perqun diguin la oeva i acte oeguit o’obrirà un debat amb Medi 
 mbient i Taigua, uneo treo oeooiono, amb l’objecte de conoenouar entre leo treo parto elo Indicadoro 
que o’haan de traolladar a la pàgina web de Taigua, objectu fnal meo de jun  2022s

I oenoe méo punto a tractar eo tanca la oeooiós

 


