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Audiència pública i rendició de comptes, Grup de control social.  17/12/2020

El 17 de juny del 2019 va començar a caminar aquest grup de treball amb la voluntat manifesta
de retornar coneixement i procurar noves formes de pensar i fer en torn a l’aigua i la ciutat.

Un debat intern de cap a on volíem anar i com ho volíem fer. Avançar que aquest era i és
encara un debat viu al grup que te com a pilars, respondre de la millor manera que sabem, al
compliment dels principis de l’OAT.

Com expressaven al primer informe del GCS el 19 desembre: “dintre dels blocs de principis
recollits al reglament de l’Observatori de l’aigua, en trobem el bloc de l’aigua amb control
ciutadà.  I  dins  d’aquest,  el  principi  de  par cipació  ciutadana,  el  de  transparència  i  el  de
fiscalització i auditoria externa” Per a desenvolupar i complir amb aquests, l’OAT va generar el
grup de control social. Un grup amb un pla de treball primari, organitzar una jornada sobre
control social, definir un pla de control sobre el servei d’abastament i el cicle integral de l’aigua
i, exercir el control social. Sota aquestes premisses es va posar en marxa el grup.

El Pla de treball “extern- intern” que es va preparar per curs 2019-2020 tenia com a la primera
fita, l’adquisició de experiències i coneixements d’altres actors locals o de fora. Aprendre dels
moviments, de l’acadèmia i la ins tució. Unes propostes agosarades per començar a fer però
del tot necessàries.

Composició i Funcionament  
A l’inici, 11 persones ens vam inscriure mostrant interès per par cipar al grup de control social.
D’aquestes, 9 vam ser les persones que vam assis r a  la primera trobada del grup. De les 9
persones que ens vam reunir per par cipar al grup, avui par cipem d’una manera directa 5 i
les 4 companyes restants, par cipem donant  suport  a tasques circumstancials i essencialment
de caire acadèmic.

Podem dir  que  les  reunions de grup presencials  pràc cament  han desaparegut.  Des  de la
declaració de pandèmia  s’han desenvolupat via telemà ca. Una forma que de moment ens
manca d’abraçades, però que ha significat un aprenentatge nou que permet més flexibilitat en
algunes tasques.

Situació del Pla de treball, 
podem dir que amb algun del planificat restem a l’espera de disponibilitat d’altres actors per
implementar alguns temes, com ja apuntàvem a l’informe del Grup al Plenari del 06/10/2020.

De les ac vitats externes del Pla, que ens vam proposar, només es va poder portar a terme la
xerrada: “Observatoris i prac ques de control social”. Es va realitzar al desembre del 2019,
amb la Iolanda Fresnillo de l’Observatori del deute i on vam conèixer experiències d’auditories
ciutadanes i control social. Després d’aquesta, el Covid va posar al calaix les jornades/tallers de
”Governançes par cipades”,  “La  coproducció  als  bens comuns”  i  una  proposta d’enquesta
sobre la percepció que este sobre l’aigua a la  ciutat.
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Els processos i tasques que vam posar en marxa con nuen sent vius pel curs que bé. A més, les
primeres  experiències  de  par cipació  al  Consell  d’administració  de  Taigua  ens  imposa
programar la realització d’un taller específic sobre aquestes pràc ques. 

Preparació de la 1ª Audiència Pública i Rendició de Comptes.
 Una ac vitat fonamental al programa de treball, marcat per la necessitat d’obrir pas a noves
pràc ques de comú i comunitat. 

Una Audiència pública i rendició de comptes que havíem pensat molt mes ac va. Obrint espais
de diàlegs, de valoració construc va i de recollida de noves propostes en el mateix sen t. Van
volgué una Audiència compar da (Administració-Taigua-OAT), per “fer repàs amb la ciutadania
dels encerts, dels errors i dificultats d’aquesta primera etapa i, exposar alhora les pinzellades
de les noves línies i del Pla de treball per als propers anys. Inaugurar una nova forma de fer, un
compromís  periòdic,  de  celebració,  un  espai  obert  i  construc u,  on  el  coneixement,  la
par cipació i la coresponsabilitat foren la guia per a la millora de la ges ó integral de l’aigua a
Terrassa. 

Lamentem profundament que, no s’hagi  portar a terme aquesta Audiència com volíem, errors
propis en els càlculs de necessitats dels altres actors l’han impedit, però no tancarem aquest
punt sense dir-vos que treballarem perquè la pròxima i sigui possible.

De la situació actual dels treballs interns planifi cats i engegats, 
Amb dificultats, i amb les pràc ques con nuem desenvolupant les preguntes que ens fèiem:
Què entenem per control  social? Què és el que volem i podem controlar?, Com ho fem? i
Processos de rendició de comptes. Tots aquests propòsits han estat envoltats alhora, amb la
necessitat de donar respostes als diversos problemes interns i externs, amb una velocitat de
creuer, que el nou any i la prolongació de la situació Covid ens imposà replantejar.

Podem  dir  que  en  alguna  qües ó,  com ja  apuntàvem  a l’informe  del  GCD  al  Plenari  del
06/10/2020, con nuem a l’espera de disponibilitat d’altres actors per portar-les a terme 

1.- Proposta de Web per a Taigua,
restem a l’espera d’una primera reunió amb l’administració i Taigua per tractar el tema i poder
planificar  la calendarització de trobades per a una valoració conjunta, tant dels con nguts
proposats com del possible procés i calendari d’implementació.

2.- Assistència a un dels grups de Recerca-Acció de l’àrea de Sostenibilitat de la UPC
Com van senyalar a l’informe, destacar la potencialitat  que imprimeix a l’Observatori i  a  la
ciutat, les perspec ves de col•laboració obertes amb l’acadèmia, una col·laboració que permet
la construcció de propostes a necessitats detectades i l’aprenentatge mutu. I al cas que ens
ocupa, fer una valoració molt posi va de la par cipació del Grup en la tutoria al projecte de
“Control social en la co-governança de l’aigua pública a Terrassa” de la UPC.

Podeu trobar les conclusions de l’estudi a la pàgina web de l’Observatori.
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3.-  Par cipació  en  la  definició  de  les  pautes  dels  nostres  representants  al  Consell
d’administració de Taigua (CAT).  En aquest cas, es va col·laborar en la confecció d’un protocol
per  facilitar  el  treball  dels  consellers  de  l’Observatori  al  CAT,  pautes  per  l’estudi  de
documentació i  dels  posicionaments dels consellers de L’OAT al  Consell  d’administració de
Taigua. Un marc d’actuació que serà sotmès per  aprovació, si s’escau, al proper Plenari del dia
21.

4.-   Senyalar que per acord de la Permanent, par cipem i donem assistència als Consellers
en l’estudi i posicionaments de l’OAT al CAT, sota les bases del document provisional: “Marc
per l'actuació dels representants de l'OAT al Consell Administració de TAIGUA”.   

6.-  Elaboració  de  propostes  d’indicadors  pels  temes  de  Governança-Par cipació,
Transparència  i  Rendició  de  Comptes. Aquestes  propostes  d’indicadors  específics  per
desenvolupar, es van traslladar al Grup d’Indicadors per a la seva valoració i amb la intenció
d’avançar en la construcció dels diversos blocs que els han de composar. Es de senyalar que el
curs que ve, el Grup d’indicadors integrarà el seu treball com a subgrup al de Control social
com  a  forma  per  facilitar  el  treball  del  grup  en  el  desenvolupament  i  la  integració  dels
indicadors. 

Apuntar en aquest sen t de valoracions, que hem posat a la vostra disposició el document
“Audiència pública i rendició de comptes del GCS 2020”. Aquest informe que trobareu a la
Web de l’Observatori,  és  un  document  d’anàlisi  i  propostes  que aquest  grup ha elaborat,
després  de  realitzar  una  auditoria  al  desenvolupament  i  compliment  dels  principis  que
orienten el treball de l’Observatori.

Per finalitzar agrair en nom del Grup de Control Social, la par cipació a l’acte, a la regidora Sra.
Lluïsa Melgares,  al  gerent  de Taigua Sr.  Ramon Vázquez,  al  treball  de la  coordinadora Eva
Nogueras i del secretari Miquel Herreros i a totes les companyes, que donen vida als valors de
l’aigua a la ciutat. 

Moltes Gràcies 
Francisco Rodríguez  (portaveu del GCS) 


