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ACTA COMISSIÓ PERMANENT 24 DE SETEMBRE DE 2020  

 
 
Dia:  Dijous 24 de setembre de 2020 

Hora:  10:00 h. 
Lloc:  Aula 120 del TR10 del campus de Terrassa, C/colom nº2, 1ªplanta 
 
Assistents : 
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. Dolors Frigola, pel grup de treball Dret Humà a l’aigua. 
 Sra. Beatriz Amante, pel grup de treball de Petjada Hídrica. 
 
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 prèviament 
a la reunió, per informar del temes tractats a la reunió del Consell d’Administració de TAIGUA, 
de data 23/09/2020.  
 
Secretària:  Sra. Olga Buxeras Sanahuja/ Miquel Herreros Sala 

 
 
Hora: 10:00 

 
Ordre del dia:  
 

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

 
2.- Informacions varies:  

2.1.- Coordinació del grup de treball del dret humà  a l’aigua  

2.2.- Reunions 4- 09-2020 i 15-09-2020 del grup de Treball per la Transició (Pacos)         

2.3.-Taula Rodona a Girona (Paco i Bea)  

2.4.-Candidatura a un premi internacional (Bea)  

2.5.- Reunió Anna Crispi 16-09-2020:  

* Plaça de coordinació,  

* Pressupost: La maleta pedagògica i activitats edu catives anul·lades, Audiència 
pública i entrevista amb la Lluïsa Melgares i 3 jor nades co-governança  

* pla de treball i pressupost 2021  

* canvis de responsabilitats dins l’ajuntament  

2.6.- Sessió formativa de funcionament de web 30 de  setembre matí. Actualització de 
llistes dels components dels grups de treball. Corr eus de l’OAT (Bea)  

 
 
3.- Data del Plenari i proposta de l’ordre del dia el 6 d’Octubre (Bea)  

 
4.- Preparar el pla de treball via diferents grups per l’any 2021 i en el marc de 
cogovernança de l’OAT- Ajuntament i Taigua  

 
5.- Eleccions de la representació al Consell d’Admi nistració i a la Presidència, plenari 
desembre  

 
6.- Torn obert de paraules 
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1.- Aprovació de l’acta de la Permanent anterior i presentació del nou Secretari Miquel  
Herreros. (S'adjunta acta del dia 2/07/2020)  

 
S’aprova acta del dia 2/07/2020. 
 
S’agraeix el treball de l’Olga, i es presenta al nou secretari Miquel Herreros, que es presenta i 
explica que els pròxims plenaris seran virtuals. 
 
2.- Informacions varies:  

 
El dia 30/07 la Bea va fer una reunió amb el Juan Martínez per fer el traspàs. 
Destacar últimes tasques, actualització web, indicadors, i treballs màster. 
Domini web que val 15 euros any, ell es propietari i ho mantindrà, fins que hi hagi el nou 
president. 
 
2.1.- Coordinació del grup de treball del dret humà  a l’aigua  

 
Dolors Frigola: és la representant del grup de dret humà a la comissió permanent. 
Tenen engegat la cobertura d’instal·lar comptadors, que s’ha anat fent durant l’època del 
confinament. 
La Instrucció de les llars en precari, ha quedat parat i ha ganes de continuar la feina. 
Per arrencar de nou els temes, es queda que la Bea parlarà amb l’Anna Crispi per saber les 
persones adequades per debatre el tema. 
Així mateix la Dolors, sol·licita si la Bea pot estar en les reunions del grup com a presidenta 
en funcions. 
 
Francesc Zaurin, fa constar que és urgent el canal de comunicació entre els tres, Taigua, 
OAT I Ajuntament. 
 
 
2.2.- Reunions 4- 09-2020 i 15-09-2020 del grup de Treball per la Transició.  

      
Paco explica que es va generar un espai per debatre la transició, buscar possibles sortides, 
es van fer propostes, presidència col·legiada, i davant els dubtes es va crear un grup de 
treball per tractar aquest tema. 
 
Elaborar un pla de debat entorn, que és el control social, funcions de l’observatori, treballar 
informes de tesis: remunicipalització aigua Edurne, situació actual Observatori, i treball final 
màster (Lucceti). 
 
Un cop fet el debat, intentar fer preguntes, i fer un taller, per veure les possibles sortides. 
 
Proposta mitjans octubre pogués sortir alguna cosa. 
 
 
2.3.-Taula Rodona a Girona  

 
Bea explica que van anar a una taula rodona que la Edurne els va convidar, per parlar de la 
nova gestió de l’aigua a Girona. 
 
Girona esta la Edurne que hi treballa, amb la nova proposta de l’Ajuntament, que actualment 
té una gestió intervinguda, i la proposta de l’Ajuntament és que sigui municipal, i ens van 
invitar per explicar l’experiència de Terrassa. 
 
2.4.-Candidatura a un premi internacional (Bea)  

 
Iniciativa del Juan Martínez i la Edurne, li van demanar a la Edurne perquè no es presentava 
el projecte en un concurs. 
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Busquen projectes que hi hagi convergència entre polítics per un mon mes just. 
L’observatori tindria projecció internacional. 
Uns periodistes feien un reportatge sobre l’OAT, Ajuntament i Mina Pública d’aigües, i 
l’enviaran al concurs, si es guanya et donen divulgació. 
 
 
2.5.- Reunió Anna Crispi 16-09-2020:  

 
 * Plaça de coordinació  

 
Encara no hi ha el resultat de l’elecció. 
 
Tema espais: No s’ha tancat res. 
Àngels: ens van oferir el centre cívic de la maurina, si ens l’ofereixen direm que si,  
La Bea diu que no es discutirà l’espai, ja que s’ha de facilitar l’espai per les reunions. 
Paco: no esta d’acord amb qualsevol espai, s’han fet propostes sense concretar, s’ho han de 
prendre en serio, i marcar un termini. 
 
* Pressupost: La maleta pedagògica i activitats edu catives anul·lades, Audiència 
pública i entrevista amb la Lluïsa Melgares i 3 jor nades co-governança  

 
La documentació es va adjuntar amb la convocatòria. 
 
Teníem assignat uns números, i hi ha un remanent, repartit en l’audiència publica 1000 €, 3 
jornades de cogovernança 3000 €, i després activitats educatives 2182 € i com a recursos 
materials publicacions escoles 4000 €. 
 
Les activitats educatives que no es faran, si es poden passar els 2182 € a la maleta 
pedagògica, si que es pot, quedaran  6182 € per la maleta  (2182 + 4000). 
 
Totes les factures s’han de presentar abans del 30 de novembre, si no es fés la despesa, ens 
demanen que ho diguem a l’Ajuntament. 
 
Per altra banda, s’han d’organitzar les jornades. 
 
* pla de treball i pressupost 2021  

 
Ajustar el pla amb el pressupost, tenir-lo el més abans possible. 
Ara per l’any 2021 el pressupost per l’OAT es redueix un 50% menys, potser no arribarem als 
10.000 €, i el nostre pla seria sobre uns 25.000 € 

 
Fer proposta i es necessita que cada grup de treball presenti el seu pla de treball amb el 
pressupost. 
 
Termini: 15 dies. 
 
Paco, manifesta que cal fer unes reflexions comunes de l’espai de treball de l’OAT com per 
exemple la setmana del medi ambient, Taula Llobregat i canvi climàtic també esta pendent, 
mes enllà del grup, hi ha temes que s’han de tractar de manera més global.  
 
Dolors, també és important el dia internacional de l’aigua.  
 
Dolors, explica que en grup de dret humà, hi havia una partida de 1000 euros, que ara no es 
pot planificar, però que es tingui en compte i es computi per l’any que ve. 
 
Bea preguntarà el termini màxim donar a conèixer l’import a l’Ajuntament. 
 
EOPAS, adherida operadors públics, que poden donar sortida  a problemàtiques, es va 
preguntar a l’Anna Crispi, I explica que està paralitzat, que nosaltres mateixos preguntéssim 
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directament com s’ha de fer l’entrada a l’organització, qui ha de ser si Ajuntament, OAT, 
TAIGUA, o tots. 
Paco hi va parlar amb l’encarregat, i ens enviaran un dossier.  
 
 
* canvis de responsabilitats dins l’ajuntament  

 
El marc Cadevall ha sortit, i fa el projecte d’energia. 
Anna crispi direcció de medi ambient, urbanisme i sostenibilitat. 
Marga Rodriguez, cap de servei de recursos naturals i sostenibilitat. 
 
Bea ha demanat un organigrama. 
 
 
2.6.- Sessió formativa de funcionament de web 30 de  setembre matí. Actualització de 
llistes dels components dels grups de treball. Corr eus de l’OAT (Bea)  

 
El dia 30 al mati, S’acorda de 9,30 a 12,30h, en aquesta mateixa sala. 
 
Fos bo que cadascú es mires la web per preparar dubtes i preguntes. 
 
S’han d’actualitzar les dades dels components dels grups. 
 
 
3.- Data del Plenari i proposta de l’ordre del dia el 6 d’Octubre (Bea)  

 
Plenari dia 6/10 a les 18 hores virtual. 
Es la segona part del plenari del dia 22 de juliol. 
 
Els punts que quedaven pendents: 
 
Informació de la vicepresidència en funcions 

Informe grups de treball 
Emili Diaz explicarà les sessions del Consell Administració de TAIGUA 

Lluisa que farà el seu informe, hem de determinar de que volem que parli. 
 
Dolors Frigola proposa tractar el tema de les factures de TAIGUA durant el període de 
confinament. 
 
 
4.- Preparar el pla de treball via diferents grups per l’any 2021 i en el marc de 
cogovernança de l’OAT- Ajuntament i Taigua  

 
S’ha de trobar l’espai de connexió de les tres bandes (TAIGUA, Ajuntament, OAT) 
  
S’ha de fer una reunió per establir un model de col·laboració. 
 
 
5.- Eleccions de la representació al Consell d’Admi nistració i a la Presidència, plenari 
desembre.  

 
En el plenari de desembre. 
Consell i Presidència s’han de cobrir i presentar candidatura. 
 
 
 
6.- Torn obert de paraules  
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Propera permanent abans del plenari del desembre, si ja es pot establir dia 25/11 a les 
15,15h. 
 
Tractar tema votacions del plenari  de desembre. 
 
 
Hora: 12:30 h 

 


