
COD OAT -   Tasques per àmbits pla de treball i pressupost 2021 Pressupost Responsable

1 Àmbit ges ó 4.600 €
1-a Complir amb les funcions ordinàries de l’OAT (comunicació, convocatòries, actes, zoom, etc.) 500 € PVP-C
1-b Material de suport (portà l, amplificador de veu, equip de so , projector..) 4.000 € PVP-C
1.c Imatge corpora va ( bosses logo pades, tasses, material gràfic,…) 100 € PVP-C
1-c Organitzar l’espai sic. 0 € PVP-C
2 Àmbit comunicació 2.150 €

2-a Manteniment del web de l’OAT (Manteniment mes hos ng ) 1.000 € PVP-C
2-b Crear una xarxa d’informació i col·laboració. 0 € C
2-c Trobada OAT Torbada 1 taula de rieres/Ajuntament trobada 2Regidoria de qualitat democrà ca 300 € PVP-C

2-d 300 € PVP-C

2-e Memòria 500 € C

2-g APP de les fonts de Terrassa 50 € QSA
3 Àmbit control social 1.900 €

3-a 0 € CS
3-b Audiencia pública: El servei de l'aigua a debat (OAT, Taigua, govern de l'aigua) 500 € CS
3-c Ponència d'altres referències d'altres ciutats 400 € CS
3-d OCM/Xavilópez/ la Epel: Funcionament, norma va i comptes anuals 1.000 € CS
3-e Valoració del web de l'OAT, con nguts, alcanç, possibilitats de creixement 0 € C
4 Àmbit par cipació/en tats 3.300 €

4-a 500 € CS
4-b Jornada sobre transparència i indicadors 0 € I-CS

4-c 1.000 € SQA
4-d 300 € PHEC-PF-SQA
4-e  Jornada de Economia Circular de l’Aigua. Reflexions per Terrassa. 1.000 € PHEC-PF
4-f Jornada sobre dret humà a l'aigua: jus cia tarifària a Terrassa 300 € DHA
4-g 200 € DA
5 Àmbit NCA/escoles 9.200 €

5-a Desenvolupar ac vitats educa ves (COVID o NO COVID)  4.000 € TE
5-b Millorar el banc de recursos per escoles.  (materials, publicacions, etc.) 2.000 € TE
5-c Posar en funcionament el Premi al millor treball de recerca. 0 € TE
5-d Consolidar una xarxa d’escoles col·laboradores. 0 € TE-C
5-e Desenvolupar un pla d’estudiants en pràc ques.    0 € TE
5-f Preparar la oferta forma va pel curs 2021/2022. 200 € TE
5-g Taula Rodona Perspec ves locals del Pla Hidrològic Intergovernamental (Fase IX-PHI) 1.000 € PHEC-PF
5-h 2.000 € SQA-C
6 Àmbit estudis/recerca 7.000 €

6-a Estudi diagnòs c i seguiment del procés d'implementació de l'OAT 2.500 € PVPC
6-b Estudi/proposta sobre dret humà, jus cia social i sistema tarifari. 0 € DHA
6-c Estudi/proposta sobre sistema d’informació, transparència i indicadors. 0 € I-CS

6-d 4.000 € PHEC-PF
6-e Estudi/proposta sobre l'eficiència hidràulica/econòmica de la xarxa de distribució. 0 € PHEC-PF
6-f Estudi/proposta sobre governança democrà ca de l’aigua a Terrassa en el marc del comú 0 € I-CS – Edurne
6-g 0 € TR-TE – Edurne
6-h Suport informà c per registrar dades de valors paramètric de la qualitat de l'aigua 500 € QSA
7 Àmbit dictàmens (aquest àmbit restaria obert als encàrrecs que puguin encomanar-se) 0 €
a Dictamen del Servei d'Abastament d’Aigua. 0 €

TOTAL 
28.150 € 28.150 €

Llegenda:

Pressupost per 
àmbit

Presentació pública dels resultats de les tres accions forma ves OAT/Administració (polí cs i Tècnics I 
Taigua/ Ciutadania. Innovant en el govern del servei urbà d'aigua. a càrrec d'Edurne Bagué

IGOP- Quim Brugué Ponència-  Municipi obert a la par cipació obert a la par cipació de referència a 
Catalunya en qualsevol àrea

Jornada  de conferència interna en format d'exposició i trobada dels diferents àmbits de treball del 
servei : Taigua, Ajuntament i OAT.

Jornadasobre L'impacte del canvi climà c en la disponibilitat d'aigua a Catalunya-organitzat per  Olga 
AlcarazSeminari sobre "La xarxa de distribució de l'abastament de l'aigua a Terrassa"  a càrrec de Joseba 
Quevedo

Cine Forum  (ALTRA PELI) de la projecció de la pel·lícula "L'aigua tèrbola" a càrrec de Dones d'Aigua"

Dia mundial de l'aigua 22 de març: campanya beure aigua de l'aixeta

Impact Footprint Tool Sistema informà c per a la visualització gràfica de la Petjada de Carboni, Petjada 
d’Aigua, Economia Circular i ODS del Servei Públic d’Abastament d’Aigua Potable de Terrassa

Tutorització i/o col·laboració en de treballs de recerca, treballs final de màster, treballs final de grau, 
tesi.... 

C Coordinació
TE Taula d'educació
PHEC Grup de treball: Petjada hídrica, economia circular i serveis ecosistèmics
PF Grup de treball:  Projectes europeus i fonts de finançament
DHA Grup de treball: Dret humà a l'aigua i jus cia social
CS Grup de treball de Control social
I Grup de Treball : Transparència i indicadors 
QSA: Grup de Treball: Qualitat i sabor de l'aigua
PVP: Presidència en funcions i vicepresidència
TR: Taula de recerca


