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ACTA de la COMISSIÓ PERMANENT 5 DE JUNY DE 2020  

 
Dia:  Divendres dia 5 de juny de 2020 

Hora:  15:30h a 18:00h 

Lloc:  Reunió virtual 
 
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. 
 Sr. Abraham Arcos, pel grup de Projectes Europeus. 
 
Secretària:  Sra. Olga Buxeras Sanahuja 

 
Assisteix el Sr. Emili Diaz, representant de l’entitat Aigua és Vida dins de l’OAT, i com a 
representant de l’OAT dins del Consell d’Administració de TAIGUA, per intervenir només en 
el punt de la dimissió de la presidència. 
 
Hora: 15:32 

 
Ordre del dia:  

 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.  
2. Carta de dimissió de la presidència 
3. Informació de la situació dels grups i informaci ó general de situació 
4. Propostes per avançar. 
5. Convocatòria Plenari 
6. Revisió del pressupost 
7. Temes sobrevinguts.  

 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.  

S’aprova l’acta anterior de data 20 de febrer de 2020. 
 

 
• Juan Martínez fa una introducció per donar a conèixer les últimes no vetat sobre 

la web de l’OAT que s’obrirà el dia 15 de juny. 
 
Fa constar que hi ha hagut una bona col·laboració. 
Ens va passar el link, per revisar, i comunicar si hi ha alguna observació.  
Consten contactes, telèfons, i adreces, bateria direccions per cada grup de treball, Les 3 
unipersonals, presidència,  vicepresidència i secretaria, i cada grup. 
Comenta una mica cada aspecte plenari, comissió, educació, recerca, esdeveniments, 
comunicació que consten en la web.   
Està en català, i es muntarà en espanyol i anglès. 
Agraeix molt en particular el treball de col·laboració dels grups i en particular a: Miguel Angel 
Lujan i Jose Ignacio Barragan pel treball de programació de la web i la seva estructuració, a 
Flutter Creative Studio pel seu suport en el disseny i en la creació d’imatge, al Servei 
d'Assessorament Lingüístic del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), i en 
particular a la Montse Martín per la seva immillorable atenció en la revisió dels textos en 
català de la web, i a la Alejandra Calleros que ha fet les traduccions a l‘anglès.  
 
Si  hi ha suggeriments, s’agrairan aquesta setmana que entra o lo abans possible. 
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Oat.cat, és l’adreça que s’utilitza. 
 
Beatriz Escribano fa constar que el logo amb els colors representa més a l’OAT. 
 
En quan al tema de manteniment: Juan Martínez exposa que queda allotjada en un flutter 
que són els que ho han fet, i ens han donat molta confiança, son de la ciutat, la idea es que 
queda en el seu servidor, i el manteniment el fan ells, cal acabar de negociar el tema de 
costos, i tema hosting ja van enviar un pressupost. 
Esta previst un curset i manual per poder fer nosaltres directament funcions. 
 
 
2. Carta de dimissió de la presidència  
 

Juan Martínez fa saber que periodistes volien venir a la present reunió, i al final com que s’ha 
fet telemàticament, la premsa no ha vingut. 
 
Exposa que ha participat en tot el procés de l’aigua i en el projecte de l’OAT, que hi ha cregut 
molt, amb un gran compromís. 
Que segueix estimant el projecte en lo personal, i que és un projecte que s’està obrint camí. 
Li agradaria que és fes un esforç de no desenfocar les motivacions i causes, que en la carta 
consten, que la crisis de la dimissió ve en la legitimitat. 
Clarificar els seus compromisos, i acompanyar el projecte fins que sigui necessari, per que el 
projecte tingui garanties de continuar navegant.  
Planteja: 1) que algú dins de la comissió permanent, com la vicepresidenta agafés el relleu 
amb caràcter provisional o algú de la permanent que no fos ella, i ell sortiria automàticament 
quedaria fora de l’OAT, aquesta opció no es fa operativa avui, ja que és el plenari qui ha 
d’aprovar les mesures  a prendre, la permanent proposa, el plenari decideix, però s’han de 
fer les propostes. 2) Que  el plenari accepti la dimissió, i estigui en funcions mentre duri el 
procés de reelecció del nou president. 
Aquest és el seu compromís. 
 
A continuació totes les persones presents en la reunió es manifesten sobre aquest tema: 
 
Sr. Emili Diaz :  
Està en aquesta sessió perquè se li ha demanat per aquest punt de la dimissió. Només 
intervindrà en aquest punt. 
Parla des del màxim respecte i opinió personal. 
Se sent molt interpel·lat, és molt discret, i no està d’acord amb com s’ha fet. 
Ha presentat una carta per posar el seu càrrec de representant d’aquest òrgan de 
participació, en el Consell d’Administració de Taigua, a disposició i a la consideració del 
Plenari, que no te cap altre intenció, que la de facilitar i donar la possibilitat de si cal i així 
s’escau buscar alguna altre persona que és consideri que reuneix el perfil més idoni per 
aquest càrrec, però que el seu compromís continua sent el mateix, i és d’una vigència de 2 
anys. 
Sr. Francesc Zaurin , que  li agradaria que es precisés la deslegitimació que al·lega el Sr. 
Martínez, per una banda, i per altra no creu que la dimissió s’hagi presentat de manera 
adequada,  que primer ho hauria d’haver exposat a la permanent. 
 
Sr. Francisco Rodríguez,  que ha enviat la carta on explica la seva postura sobre aquest 
tema. 
Exposa que el grup de control social és un treball difícil, amb unes característiques concretes. 
S’han de superar la diferència de criteris. 
Ell fa la proposta de reconsiderar-ho perquè discrepàncies sempre hi hauran. 
Que potser s’ha de replantejar la tasca del grup de control social, i que potser s’ha de crear 
un altre tipus grup que respongui a les necessitats de l’OAT. 
Està en una situació molt difícil. 
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Que aquest tipus de contradiccions es repetiran, i que s’han de generar espais on hi tinguin 
cabuda, i planteja deixar el tema de control social.  
 
Sra. Beatriz Escribano:  

Ella ha fet un recorregut plegat amb el Juan Martínez, i que ha cregut molt en el projecte. 
I li dona les gràcies per estar aquí, i treballar un projecte a nivell de ciutadania, innovador, 
xarxa de gent diferent que va pel mateix camí. 
Que la manera de fer, d’entrega del Juan no es comparable, però que hem de seguir 
construint, que no serà el mateix, segur que no, que hi ha dedicat hores, treball, però el tresor 
que s’ha fet no es pot tirar per la borda, demana a tots i totes que anem en la mateixa 
direcció. 
 
Sra. Àngels Tripiana:  

Li sap greu, Juan no s’hagi sentit recolçat per la permanent per tirar endavant el projecte. 
Es un projecte de tots, ningú es imprescindible però tots som importants, si marxa algú el 
projecte perd. 
Proposa que el Juan continuï fins que es faci nova elecció, s’obri el procés de renovació, i 
que  el volem dins de l’OAT. 
 
Sr. Martí Rosas:  

No entén les dinàmiques internes que fa temps que funcionen, però que el projecte és gran, i 
es convenient tirar endavant. 
Que no ens desanimem, que les relacions amb l’Ajuntament fan creure que es un diàleg de 
sords i que és increïble el Juan que ha estat al peu del canó tant de temps, i al final ha dit  
prou. 
 
Sr. Abraham:  

Hi ha un desgast, les coses costen, i comporta que un esdeveniment causa la ruptura. 
S’ha fet molt bona feina, energia, paciència, i parlar més. 
Les coses s’han de parlar i treballar i aprendre de cara a un futur. 
Gestionar persones diferents es molt complicat, s’ha de tirar endavant, i no abandonar. 
 
Bea Amante:  

Reflexió i tirar el projecte endavant. 
Sorpresa davant la dimissió. 
 
Juan Martínez:  

Que pot reconèixer errors de procediment, però que no se sent legitimitat. 
Que està molt afectat, i no cal entrar més enllà en la descripció de motius. 
El conflicte està en l’espai social, han sorgit contradiccions, en quina mesura no ens hem 
entès. Les diferents maneres d’entendre el espai social. 
 
I la complexitat que té el que s’està fent. 
El fet d’estar dins d’un Ajuntament, molts factors, amb una dinàmica de treball molt alta,  
han confluït en el desacord. 
Ca Intentar veure que s’ha de fer i com s’ha d’avançar 
 
Sra. Olga Buxeras:  

Sorpresa  
S’ha treballat molt, 
I han de tirar endavant 
 
Es debat que cal esperar uns dies, i ara no prendre cap decisió, i que abans de convocar un 
Plenari, cal convocar una segona reunió de la permanent. 
 
Es parla que la millor opció és que el Juan es quedi fins la reelecció. 
 
Es convoca una nova permanent per definir el camí de la nova elecció del president. 
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3. Informació de la situació dels grups i informaci ó general de situació.  ( NO ES 
TRACTA) 
 

4. Propostes per avançar . (NO ES TRACTA) 
 

5. Convocatòria Plenari . ( NO ES TRACTA) 
 

 
6. Revisió del pressupost  
 

Juan Martínez i Beatriz Escribano, han tingut una amb Anna Crispi, i degut a la pandèmia,  és 
un període especial i cal concretar noves regles.  
Totes les comtes estan intervingudes, tothom esta renovant pressupostos, a la baixa, pel 
tema de recaptació d’impostos municipals, i posa en qüestió el pressupost municipal. 
Hi ha projectes, que s’estan fent, i necessitem una continuïtat: maleta pedagògica, observ 
desc, activitats educatives... 
Es treballa amb una retallada del  50%. 
Es van aprovar per l’OAT 41.000 euros.  
Farà una  proposta i cal defensar-la. 
Es fa un repàs de les partides, i es discuteixen. 
S’indica lo que esta pagat, es reserva per lo iniciat pendent de pagar, i es miren d’establir 
quins projectes es podran dur a terme tenint en compte les limitacions pel coronavirus. 
 
 
7. Temes sobrevinguts . 
 
Es fixa celebrar una nova reunió de la Permanent, per seguir debatin el dia 15 de juny. 
 
HORA FINAL:  18.30h. 


