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ACTA COMISSIÓ PERMANENT 15 DE JUNY DE 2020  

 
 
Dia:  Dilluns dia 15 de juny de 2020 

Hora:  12:00h 

Lloc:  Via Telemàtica 

 
Assistents : 
President :   Sr. Juan Martínez Magaña 

Vicepresidenta:  Sra. Beatriz Escribano Rodríguez de Robles 

Vocals:  Sra. Àngels Tripiana Barniol, Sr. Francesc Zaurin Moran. 
Coordinadors  
grups de treball: Sr. Francisco Rodríguez, pel grup de treball Control Social. 
 Sra. Beatriz Amante, pel grup de treball de Petjada Hídrica. 
 
Secretària:  Sra. Olga Buxeras Sanahuja 

Disculpen la seva assistència el Sr. Martí Rosas i el Sr. Abraham Arcos. 
 
Hora: 12:05h. 
 
Ordre del dia:  
 
Prèvia:  tema web, està acabada, la idea era fer-la publica avui, (grups restringits ja ha 
arribat), però hi ha un problema, s’està fent la migració, que no hi ha copia de seguretat, es  
prefereix acabar de concretar com es fa la campanya  de fer-la pública, i esperar uns dies a 
tenir la seguretat. No hi ha dia segur, s’ha de concretar. 
 
Es conclou que no passa res per esperar uns dies, el Sr. Francisco Rodríguez apunta que es 
podria fer una nota de premsa, i Beatriz Escribano comenta que ella pot contactar amb Diari 
Terrassa, i Malarassa. 
 
Es comenta la possibilitat de fer una petita filmació per promocionar la web. L’Àngels 
contactarà amb Eina per veure les possibilitats. 
 
 

1. Processos a establir per a la nova etapa.  

 
 
Sra Beatriz Escribano:  

Ella hauria d’agafar la presidència provisionalment, si que vol tenir la confiança del plenari, 
vol saber que pensa. 
Ella té unes limitacions, però creu en el projecte, i en les persones, i que li agradaria portar la 
transició a curt termini. 
Crear un grup de treball on distribuir tasques fins l’elecció de la nova presidència. 
 
Sr. Francisco Rodríguez:  

Planificar la nova elecció al plenari, i si no sortís ningú mirar fora el plenari, plantejat per les 
organitzacions. 
Apart de lo que pugui fer la Beatriz, mirar de fer més entre tots. 
 
Sr. Francesc Zaurin:  

La presidència hauria de ser més col·legiada, un comitè de tres persones per portar la gestió. 
 
Sr. Juan Martínez:  planificar el plenari,  mirar si es pot fer el juliol, serà difícil ja que potser 
no hi ha gent. 
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I mirar de fer una convocatòria immediatament, o fer un plenari la segona quincena de  
setembre. 
Plenari amb dos sessions:  

- Tràmit dimissió i substitució i moció Emili Diaz 

- Fer balanç de tot l’any. 
- Dret humà a l’aigua 

 
La permanent ja es un òrgan per compartir el treball, la persona ha de tenir un recolçament 
actiu. 
 
Es parla que hi ha hagut una sobrecàrrega de treball, i que abans d’anar al Plenari s’ha 
d’establir un procediment parlat a la permanent amb anterioritat. 
 
 
Conclusions:  

 
- fer una altre permanent al juliol abans del plenari. 
- L’horari del plenari començar a les 5/5.30 i allargar pel tard. 
- Mirar be l’ordre del dia per que es pugui fer un debat i tenir temps, deixar un punt de 

balanç + dimissió, treure del debat del dret de l’aigua.  
- Divendres  es té una reunió amb l’Ajuntament, i és necessari defensar una posició 

sobre el tema de la plaça de coordinador, les bases no representen gens a l’OAT, i 
demanava replantejar la plaça. Fer una reunió prèvia abans de la reunió. 
Tema de la reunió del divendres: Plaça i convocatòria i posicions + pressupost 

- Convocar permanent a principis de juliol 
- Que la Beatriz Escribano faci un grup de treball per plantejar la proposta que s’ha de 

portar al plenari. 
Fer un grup de la comissió + olga (Abraham, Marti, Bea Amante serà difícil per 
disponibilitat). 
 

 
Paco proposa que el dret a l’aigua, fer-ho més obert a la ciutat, explicar que s’ha fet, i fer-
ho amb més visió de ciutat. 
 
Juan diu que  apart de que es faci una jornada, s’ha de parlar i que entri com un tema 
més del balanç, i donar la paraula a la Lluïsa Melgares  per si vol explicar a nivell 
d’ajuntament. 
 
La reunió de la cogovernança es va desconvocar. S’ha de recuperar aquesta reunió. 
 
 
 
HORA FINAL: 14:15h. 

 
 
 


