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ACTA COMISSIÓ PERMANENT 2 DE JULIOL 2020  

 
 
Dia:  Divendres dia 2 de juliol de 2020 

Hora:  10:30h a 13:00h 

Lloc:  Casal de Barri del Segle XX, Plaça Segle XX, 11. 
 

 
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, (de 

manera telemàtica) 
 Sr. Abraham Arcos, pel grup de Projectes Europeus. 
 
Secretària:  Sra. Olga Buxeras Sanahuja 

 
 
Hora: 12:05 

 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.  
2. Informacions de situació  

3. Pla per la transició. 
4. Convocatòria Plenari 
5. Revisió del pressupost 
6. Temes sobrevinguts.  

 
El punts es desenvolupen per l’ordre que han estat tractats. 
 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.  

 

S’aprova l’acta anterior que agrupa les sessions del dia 5 i 15 de juny que es van celebrar 
telemàticament. 
 

2. Informacions de situació  

2.1. Coordinador 
Ja s’ha realitzat l’examen, 4 persones presentades ( una va marxar, una altre va estar poca 
estona, van quedar dos noies).  
Bea Escribano, Paco, Juan, han col·laborat en el Tribunal qualificador.  
Si les dues persones que van fer la prova, la superen de manera semblant es valoraran els 
mèrits, i finalment si cal hi hauria una entrevista. 
De les preguntes: es valora la capacitat de valorar i proposar.  
Preguntes:  

- Definir el control social  o  Ajuntament/ACA en les rieres 
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- Rol de coordinador en l’OAT, en relació a la sisena funció de les establertes en el 
reglament o Consells Municipals 

 
2.2. Suport a enginyeria sense fronteres, s’ha fet el recolzament. 
 
2.3. Projecte ciutat, OAT pendent de decidir qui serà el representant de l’OAT.  
L’Àngels pregunta en que consisteix aquesta participació 

Presentar propostes, interactuar virtualment. 
Beatriz Escribano diu que mira de saber més i que ella hi participarà com a Universitat. 
 
2.4. Web 

 
S’està tancant el pressupost , te tres capítols: 
1er el brandbook, llibre d’imatge de l’observatori, (no han pogut entrar), han de passar una 
nova versió, i assegurar que es pot descarregar, el cost 550 euros sense iva,  
2on el hosting allotjament de la web que son 130 euros/any, 
3er  un pack de mant. 650 euros, 10 hores de programador.  
Tot 1430 euros mes iva. 
 
Apart vol donar un premi o regal al Mikel i al Nacho, que son els dos nois que han fet la web, 
de 250 euros per cadascú en despeses o material, es farà com un vale de compra a 
Mediamarkt. 
 
Apart han muntat una guia de wordpress, per poder fer les tasques a la web altres persones, 
inclòs algú de dins la permanent. I faran un seminari, la guia ens l’ha enviat, i que es 
programés el seminari, i fixar un data, al juliol o setembre. 
Fer-ho a setembre, de moment es fixa el dia 30/09 al mati de 10 a 13.00h. Bea Escribano 
reservarà al TR-10 segurament. 
 
També es farà un dinar amb els participants de la web, el Juan i la Bea Escribano, un dinar 
personal d’agraïment. Han demostrat interès, capacitat i voluntat, interessant tenir-los en 
compte si fos necessari. 
 
Comunicat premsa web:  
Va demanar un vídeo de dos o tres minuts, pressupost sobre 500 euros, s’ha d’acabar de 
decidir. 
Després de debatre si es adequada aquesta despesa en aquests moments, es decideix QUE 
NO ES FA EL VIDEO, i es farà mitjançant un comunicat que va fer el Paco i s’envia als 
mitjans, i que es repiqui per twiter. 
Es preveu  fer el comunicat quan el tinguem no cal esperar al plenari, o fer-ho amb el plenari. 
 
 
5.- Revisió del pressupost  

Juan justifica les reduccions de les despeses del pressupost; aquestes reduccions del 50% 
del pressupost són fruits de les retallades aplicades a totes les regidories degut a les 
necessitats urgents de les circumstàncies que ha creat el COVID 19. La permanent aprova 
els nous canvis. 
Juan manifesta la seva preocupació per la partida de les activitats per les 3 Jornades sobre 
co-gobernança interna de l'OAT i del propi servei. S’ha d’acabar de tancar la negociació amb 
l’Anna Crispi. Juan recorda que tenim fins a finals de Novembre per facturar les despeses i 
una activitat sense executar implica la pèrdua del pressupost assignat.  
La permanent aprova el pressupost. 
 
4.- Convocatòria del Plenari  

S’aprova l’ordre del dia del plenari. 
 
3.- Pla per la transició  

Bea explica la reunió del Grup per Treball per la Transició (GTT) del 22 de juny. El GTT està 
format  en aquests moments per cinc persones: Àngels Tripiana, Paco Zaurín, Paco 
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Rodríguez i Bea Escribano (com representants del Plenari a la Permanent) i Edurne Bagué 
(col·laboradora de l’OAT i especialista en aigua, societat i cultura). La GTT està oberta en 
incorporar noves persones per enriquir aquest procés. Amb assistència d’en Juan Martínez 
es realitza un debat sobre les diferents propostes presentades per els components del grup. 
Edurne Bagué va elaborar un resum que es va enviar a tots els components de la 
Permanent . Es realitza un debat al torn del resum i de la situació i com encara el nou camí 
per la nova Presidència. Un punt clau del debat és el repartiment de tasques de la 
Presidència i saber compartir els compromisos amb els membres de la Permanent buscant 
més complicitat. Bea es compromet a fer un resum de lo exposat i portar-lo al Plenari del dia 
20 de Juliol. 
 
6. Temes sobrevinguts.  

 
No hi cap tema. 
 
 
 
 

 


