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PLA DE TREBALL 2020
Observatori de l’Aigua de Terrassa
(Plenari, 3 de desembre de 2019)

Aquest Pla de Treball de l’OAT per a 2020, pren com a referencia obligada el Pla de Treball de 2019, on ja en aquest
document s’indica que els estudis plantejats tenen com a objectiu d’execució l’any 2020. Gran part de les activitats
previstes han estat ja iniciades, però la seva execució s’allargarà fins el 2020. A més, el nou pla incorpora noves tasques
proposades pels Grups de Treball i la Comissió Permanent.

1. REFERÈNCIES NECESSÀRIES
A continuació es relacionen les referències que es consideren necessàries a tenir en compte en la redacció del pla de
treball.

1.1 Els objectius de l’OAT
Sobre l’aigua com a Dret Humà
1. Principi de dret d'accés
2. Principi de preu just
1
Sobre l’aigua com a servei públic
3.
4.
5.
6.

Principi de gestió pública
Principi de qualitat de l’aigua
Principi de nova cultura de l’aigua
Principi de treball en xarxa

Sobre l’aigua amb control ciutadà
7. Principi de participació ciutadana
8. Principi de transparència
9. Principi de fiscalització i auditoria externa
Sobre l’eficiència i sostenibilitat
10.
11.
12.
13.

Principi de sostenibilitat del cicle integral de l ‘aigua
Principi de sostenibilitat financera
Principi de gestió sostenible, eficaç i eficient del servei
Principi de plena recuperació i internalització dels costos

Definicions d’aquests principis al preàmbul del Reglament de l’OAT.
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1.2 Les funcions de l’OAT
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar propostes sobre la política de transparència del servei de l'aigua, i del cicle de l'aigua en general,
incloent-hi la definició del tractament de la informació del servei i la seva comunicació pública..., i la proposta
dels indicadors de control públic, i de seguiment en línia i d'avaluació.
·
Participar en la definició de la política municipal en relació amb la nova cultura de l'aigua..., i desenvolupar
accions acordades de manera coordinada amb tots els serveis municipals.
Proposar prioritats de les dotacions pressupostàries destinades al servei de l'aigua i avaluar-ne l'execució.
Emetre acords, informes, estudis, propostes i publicacions.
Emetre dictàmens a petició del Ple municipal, el govern o el gestor del servei, que podran ser preceptius .
Promoure í realitzar programes de formació i informació sobre la nova cultura de l'aigua.
Promoure la màxima participació de les entitats. Canalitzar la participació. Dinamitzar els processos de
participació en l’àmbit del servei de l'aigua i avaluar les propostes ciutadanes que se'n derivin.
Establir practiques de col·laboració i promoure el treball en xarxa amb tots els actors.
Participar en iniciatives relatives al cicle integral de l'aigua, tant pel que fa a la conca com als àmbits nacionals
i estatals per a la definició del marc legal í de la política de l'aigua.
Proveir-se de les eines comunicatives necessàries.
Gestionar els recursos. Vetllar pel bon funcionament dels equipaments

1.3 El Pla de treball 2019
Comentaris i estat de compliment provisional previst per a finals de desembre de les diferents tasques definides al Pla
de Treball 2019:







De les 25 activitats previstes:
o 8 estan executades (32%).
o 13 estan en execució (52%).
o 2 estan previstes (8%).
o 2 estan no executades (8%).
El pressupost previst s’ha executat en un 20%, 6.172,13 €.
L’OAT ha estat operatiu a partir de setembre de 2019 i el pressupost només ha estat executat fins a finals de
novembre, es a dir tres mesos efectius de treball.
Tot el treball desenvolupat ho ha estat de manera voluntària per les persones i entitats compromeses amb el
projecte.
El retard en la convocatòria de la plaça de la figura de Coordinació de l’OAT ha estat un greuge molt important,
impossible de suplir.
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Tasques i àmbits pla de treball
1.

Proposta

Dates

Estat

Execució

Àmbit gestió

a. Complir amb les funcions ordinàries de l’OAT
(comunicació, convocatòries, actes, etc.)

5.000 €

2019

Executat

b. Seleccionar la figura de coordinació

0€

2019

Previst

c.

Organitzar l’espai físic

0€

2019

Previst

2.

Àmbit comunicació

a. Posar en marxa la web de l’OAT

0€

2019

En execució

b. Crear una xarxa d’informació i col·laboració.

0€

2019

Executat

3.

Àmbit control social

a. Jornada sobre control social

1.000 €

2019

Executat

b. Definir un pla de control de Taigua

0€

2019

En execució

c.

0€

2019

En execució

0€

2019

Executat

3.000 €

2019

En execució

0€

2019

Executat

500 €

2019

Executat

0€

2019

Executat

1.500 €

2019

No executat

0€

2019

En construcció

f. Pensar/desenvolupar un pla d’estudiants en
pràctiques. Banc de recursos escoles

5.000 €

2019

No executat/en construcció

g.

5.000 €

2019

Executat

Govern

2019/2020

En execució

10.000 €

2019/2020

En execució

Pla Director

2019/2020

En execució

Pla Director

2019/2020

En execució

Pla Director

2019/2020

En execució

5.500€ (2020)

2019/2020

(2020)

g. Tutorització de treballs de recerca

0€

2019/2020

En execució

h. Projectes europeus i fonts de finançament

0€

2019

En execució

2019/2020

Per definir

4.

Exercir el control social de Taigua
Àmbit participació/entitats

a. Dinamitzar els grups de treball
b. Desenvolupar Jornades i tallers sobre els temes
treballats
5.

Àmbit NCA/escoles

a. Desenvolupar una proposta d’activitats a les
escoles per al curs 2019/2020
b. Concurs sobre el logo de l’OAT
c. Preparar una oferta de treballs de recerca pel
pròxim curs
d. Premi al millor treball de recerca
e. Consolidar una xarxa d’escoles col·laboradores

6.

374,9 €

Desenvolupar activitats educatives

300 €

844,53 €
1.785 €

Àmbit estudis/recerca

a. Estudi/proposta sobre dret humà, justícia social
i sistema tarifari
b. Estudi/proposta sobre sistema d’informació,
transparència i indicadors
c. Estudi/proposta sobre petjada hídrica,
economia circular i serveis ecosistèmics
d. Estudi/proposta sobre qualitat i sabor de l’aigua
e. Estudi/proposta sobre l'eficiència
hidràulica/econòmica de la xarxa de distribució
f. Estudi/proposta sobre governança democràtica
de l’aigua a Terrassa

2.867,7 €

7.
Àmbit dictàmens (obert als encàrrecs que
puguin encomanar-se)
a. Pla director

Per definir
31.000 €

6.172,13 €
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2. TASQUES I ÀMBITS PREVISTOS 2020
Tot considerant les referencies i propostes anteriors, es proposen les següents tasques per a una definició del Pla de
Treball de 2020.
1. Àmbit gestió
a. Complir amb les funcions ordinàries de l’OAT (comunicació, convocatòries, actes, etc.).
b. Seleccionar la figura de coordinació.
c. Organitzar l’espai físic.
2. Àmbit comunicació
a. Posar en marxa la web de l’OAT (Manteniment + hosting).
b. Crear una xarxa d’informació i col·laboració.
3. Àmbit control social
a. Jornada sobre control social.
b. Audiència pública: El servei de l'aigua a debat (OAT, Taigua, govern de l'aigua).
c. Definir un pla de control del servei.
d. Exercir el control social del servei.
4. Àmbit participació/entitats
a. Dinamitzar els grups de treball.
b. Jornada sobre transparència i indicadors.
c. Seminari sobre com identificar i diagnosticar l’aigua de Terrassa a nivell d’us domèstic, industrial,
agrícola i salut.
d. Jornada sobre la salinització del Llobregat i l’aigua de l’aixeta de Terrassa.
e. Jornada sobre cicle de l'aigua: petjada hídrica i economia circular.
f. Jornada sobre debat i esmenes al Pla Director del Servei d'Abastament d’Aigua.
g. Jornada sobre dret humà a l'aigua i pobresa energètica.
h. Seminari sobre eines pel treball col.laboratiu.
5. Àmbit NCA/escoles
a. Desenvolupar activitats educatives.
b. Millorar el banc de recursos per escoles. (materials, publicacions, etc.)
c. Posar en funcionament el Premi al Millor Treball de Recerca.
d. Consolidar una xarxa d’escoles col·laboradores.
e. Desenvolupar un pla d’estudiants en pràctiques.
f. Preparar l’oferta formativa pel curs 2020/2021.
6. Àmbit estudis/recerca
a. Estudi/proposta sobre dret humà, justícia social, prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari.
i. Objectius.
1. Documentar experiències de tractament del dret humà a l’aigua.
2. Propostes sobre diagnosi, protocols d’actuació, tractament de la informació i
indicadors de seguiment.
b. Estudi/proposta sobre sistema d’informació, transparència i indicadors.
i. Objectius.
1. Desenvolupament d’una proposta sobre transparència, indicadors i comunicació.
ii. Comentaris. Segurament passaria per un grup de treball amb dues subcomissions:
informació i transparència, i indicadors.
c. Estudi/proposta sobre petjada hídrica, economia circular i serveis ecosistèmics.
i. Objectius.
1. Impactes ecosistèmics del consum d’aigua a la ciutat.
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2. Petjada de carboni.
3. Disponibilitats de recursos.
4. Mesures de millora en el context de l’economia circular.
d. Estudi/proposta sobre els impactes de la qualitat de l’aigua en els sectors domèstics, municipals i de
salut.
i. Objectius.
1. Propostes de millora en l’àmbit tècnic i de cultura de consum.
2. Factors que limiten la qualitat i el sabor de l’aigua.
3. Tractaments i costos.
4. Cultura de consum i estratègies per al consum d’aigua d’aixeta.
e. Estudi/proposta sobre l'eficiència hidràulica/econòmica de la xarxa de distribució.
i. Objectius.
1. Diagnosi sobre l’estat de la xarxa.
2. Anàlisis del sistema de fuites aparents i/o reals a la xarxa.
3. Evolució històrica.
4. Avaluació de la suficiència i/o fiabilitat del sistema de sensors hidràulics de mesura.
f. Estudi/proposta sobre governança democràtica de l’aigua a Terrassa en el marc del comú.
i. Objectius.
1. Descripció i seguiment de la posada en marxa i funcionament de la governança
pública de l’aigua.
2. Seguiment del treball en matèria de nova cultura de l’aigua a la ciutat.
3. Avaluació i cartografia del treball en xarxa amb la ciutadania i entitats de Terrassa.
4. Seguiment i anàlisi de l’equilibri entre autonomia i administració pública.
g. Tutorització de treballs.
i. Objectius.
1. Mobilitzar les capacitats i possibilitats relacionades amb la direcció de tesis, TFG,
TFM i altres estudis i treballs de recerca.
h. Projectes europeus i altres fonts de finançament.
i. Objectius.
1. Aprofitar les capacitats per a accedir a programes, projectes, convocatòries i altres
fonts que puguin ajudar a mobilitzar recursos i capacitats en relació als àmbits
temàtics de recerca.
2. Emprendre accions de coordinació en aquest sentit.
7. Àmbit dictàmens (obert als encàrrecs que puguin encomanar-se)
a. Dictamen Pla Director del Servei d'Abastament d’Aigua.
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8. PRESSUPOST
COD OAT - Tasques i àmbits pla de treball 2020

Pressupost
Revisat
CP
12/11/2019

1

Àmbit gestió

a

Complir amb les funcions ordinàries de l’OAT (comunicació, convocatòries, actes, etc.)

b

Seleccionar la figura de coordinació

0€

c

Organitzar l’espai físic

0€

2

Àmbit comunicació

a

Posar en marxa la web de l’OAT (Manteniment + hosting)

b

Crear una xarxa d’informació i col·laboració

3

Àmbit control social

a

Jornada sobre control social

1.000 €

b

Audiència pública: El servei de l'aigua a debat (OAT, Taigua, govern de l'aigua)

1.000 €

c

Definir un pla de control del servei

d

Exercir el control social del servei
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Àmbit participació/entitats

a

Dinamitzar els grups de treball

b

Jornada sobre transparència i indicadors

c

Seminari sobre com identificar i diagnosticar l’aigua de Terrassa a nivell d’us domèstic, industrial, agrícola
i salut

d

Jornada sobre la salinització del Llobregat i l’aigua de l’aixeta de Terrassa

e

Jornada sobre cicle de l'aigua: petjada hídrica i economia circular

1.000 €

f

Jornada sobre debat i esmenes al Pla Director del Servei d'Abastament d’Aigua

1.000 €

g

Jornada sobre dret humà a l'aigua i pobresa energètica

1.000 €

h

Seminari sobre eines pel treball col·laboratiu
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Àmbit NCA/escoles

a

Desenvolupar activitats educatives

6.000 €

b

Millorar el banc de recursos per escoles. (materials, publicacions, etc.)

3.000 €

c

Posar en funcionament el Premi al millor treball de recerca

1.000 €

d

Consolidar una xarxa d’escoles col·laboradores

0€

e

Desenvolupar un pla d’estudiants en pràctiques

0€

f

Preparar la oferta formativa pel curs 2020/2021

0€
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Àmbit estudis/recerca

a

Estudi/proposta sobre dret humà i justícia social

5.000 €

b

Estudi/proposta sobre sistema d’informació, transparència i indicadors

5.000 €

c

Estudi/proposta sobre petjada hídrica, economia circular i serveis ecosistèmics

Pla Director

d

Estudi/proposta sobre els impactes de la qualitat de l’aigua en els sectors domèstics, municipals i de salut

Pla Director

e

Estudi/proposta sobre l'eficiència hidràulica/econòmica de la xarxa de distribució

Pla Director

f

Estudi/proposta sobre governança democràtica de l’aigua a Terrassa en el marc del comú

g

Tutorització de treballs de recerca

0€

h

Projectes europeus i fonts de finançament

0€
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Àmbit dictàmens (aquest àmbit restaria obert als encàrrecs que puguin encomanar-se)

a

Dictamen Pla Director del Servei d'Abastament d’Aigua
TOTAL

2.000 €

3.000 €
0€

0€
2.000 €
0€
1.000 €
750 €
750 €

500 €

6.000 €

Per definir
41.000 €
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9. METODOLOGIA I CONDICIONS PEL DESENVOLUPAMENT DE LES TASQUES
Consideracions a tenir en compte en la interpretació i execució de les diferents tasques.
1. En tots el casos, l’execució de les tasques acordades és responsabilitat de la Presidència, la Coordinació, la
Comissió Permanent i els Grups de Treball.
2. Aquestes tasques es desenvolupen principalment mitjançant la col·laboració voluntària de les persones del
plenari, i de les entitats i/o persones externes en els grups de treball.
3. La posada en marxa del pla de treball es farà d’acord als següents procediments i condicions:
a) Les activitats definides a l’àmbit de NCA/Escoles, es portaran a terme per mitjà de l’espai TaulaEducació. Aquesta respon a la següent definició:
 És una xarxa col·laborativa formada per persones del món educatiu, de l’activisme social i
col·laboracions del món acadèmic, amb importants lligams amb la Xarxa d’Escoles per a la
Sostenibilitat.
 Resta oberta a tothom qui vulgui treballar en la promoció de la nova cultura de l’aigua.
 Està en procés de definició i construcció, i bé podria ser reconeguda pel Plenari com a grup
de Treball de l’OAT en Nova Cultura de l’Aigua, o bé el seu treball ser reconegut i vinculat a
l’OAT mitjançant un acord de col·laboració. Aquesta definició encara no està feta, i caldria
enllestir-o en aquest període.
b) Àmbit estudis/recerca.
 (c) Estudi/proposta sobre petjada hídrica i economia circular. Aquests estudi es troba en
execució en una primera fase. L’encàrrec de la resta ha d’estar lligat a l’elaboració del Pla
Director. L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament presentarà una proposta
acordada d’objectius, el calendari, el pressupost i el rol de l’OAT i altres col·laboracions per a
la integració d’aquests estudis al Pla Director.
 (d) Estudi/proposta sobre els impactes de la qualitat de l’aigua en els sectors domèstics,
municipals i de salut. Aquests estudi ha d’estar lligat a l’elaboració del Pla Director. L’Àrea de
Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament presentarà una proposta acordada d’objectius, el
calendari, el pressupost i el rol de l’OAT i altres col·laboracions per a la integració d’aquests
estudis al Pla Director.
 (e) Estudi/proposta sobre l'eficiència hidràulica/econòmica de la xarxa de distribució. Aquest
estudi també resta lligat al Pla Director. La seva orientació i el rol de l’OAT ha de sortir d’una
dinàmica de col·laboració entre grups de recerca, Taigua i l’OAT.
 (f) Estudi/proposta sobre governança democràtica de l’aigua a Terrassa. Aquest estudi estaria
desenvolupat en el marc de l’Observatori DESC.
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