
COD OAT -   Tasques per àmbits pla de treball i pressupost 2022 Pressupost Responsable

1 Àmbit ges ó 6.240 €
1-a Complir amb les funcions ordinàries de l’OAT (comunicació, streaming, actes, etc.) 500 € PVP-C
1-b Material de suport 500 € PVP-C
1-c Imatge corpora va – branding( bosses logo pades, tasses, material gràfic,…) 1.000 € PVP-C
1-d Hos ng WEB OAT 240 € PVP-C
1-e Building Capacity Analies CREAF primer taller 2.000 € PVP-C
1-f Campanya i material de difusió (díp c) 2.000 € PVP-C
1-g Organitzar espai sic seu OAT 0 € P

2 Àmbit comunicació 2.800 €
2-a Manteniment del web de l’OAT 2.000 € PVP-C
2-b Crear una xarxa d’informació i col·laboració. 0 € COM
2-c Trobades amb en tats socials, polí ques, ecologistes, culturals, veïnals, comunicació...de la ciutat  0 € PVP-C

2-d Valoració del web de l'OAT, con nguts, abast, possibilitats de creixement i transparència 0 € PVP-C

2-e Memòria 2021 700 € C

2-f APP de les fonts de Terrassa Presentació del treball i gravació 100 € C - QSA
3 Àmbit control social 3.000 €

3-a Audiencia pública per districtes 0 € ICS
3-b Taller sobre comptes anuals i balanços de l’EPEL Taigua a càrrec OCM/Xavi López 1.000 € ICS
3-c Sistema tarifari: assessorament jurídic (consultoria Jordi Roca/AEOPAS/ESF) 2.000 € ICS
4 Àmbit par cipació/en tats 2.150 €

4-a Jornada sobre indicadors (materials, sessió de debat) 200 € ICS
4-b Jornada d'experiències urbanes a la reu lització al Prat del Llobregat. 500 € QSA
4-c Jornada oberta al públic sobre el DHA (març 2022) 750 € DHAiJS
4-d Cine Fòrum de la projecció de la pel·lícula "La mujer y el agua"de Nocem Collado – 22 de març 700 € DA-COM
4-e Pràc ques domés ques per l'estalvi d'aigua a la llar 0 € QSA
4-f Jornada al carrer, celebració del 3º anniversari OAT dissabte 19 de febrer 0 € P
5 Àmbit nova cultura de l'aigua/escoles 6.400 €

5-a Desenvolupar ac vitats educa ves  3.500 € TE
5-b Elaborar un joc pus “Memory” i també un altre pus “Monopoly” de l’aigua per a infants més grans. 2.000 € TE
5-c Consolidar una xarxa d’escoles col·laboradores. 0 € TE-C
5-d Tutories d’alumnes escoles   0 € TE-TR
5-e Projecte-taller amb les biblioteques de Terrassa: difusió de la “Maleta de l’aigua” 600 € TE
5-f Preparar la oferta forma va pel curs 2022/2023. 200 € TE

5-g 100 € TR
5-h Estudi d'implantació de fonts a Terrassa 0 € PVPP-C
5-i Projecte educa u d’Ulleres virtuals: Terrassa sense aigua amb el CITEM- Proposat al juny 0 € PVP-C
6 Àmbit estudis/recerca 9.900 €

6-a 1.500 € P
6-b Iden ficació i diagnosi del mapa social de Terassa (Par cipació ciutadana). 2.000 € P
6-c Estudi/proposta sobre sistema d’informació, transparència i indicadors. 0 € ICS
6-d Aliments circulars Living Lab Terrassa + presentació. 3.000 € PMA
6-e Proposta d'Estudi sobre el dret humà a l’aigua a Terrassa (ESF) 3.000 € DHAiJS
6-f 0 € TR

6-g 400 € QSA

6-h 0 € QSA
7 Àmbit dictàmens (aquest àmbit restaria obert als encàrrecs que puguin encomanar-se) 0 €
a Tarifes proposta a fer a l'ajuntament/administració i Taigua 0 € P

TOTAL 30.490 € 30.490 €

Llegenda:

Pressupost 
per àmbit

Presentació del treball en pràc ques "La viabilitat de l'aprofitament dels aquífers i aigua de pluja per 
rec al terme municipal de Terrassa" edició i muntatge.

Estudi i conitnuïtat de la consolidació de l'OAT com a part del Govern de l'aigua + presentació al 
plenari Edurne (Gener-juny)+ pendent 18 de febrer Jornada interna Govern de l'aigua de Terrassa. 

Tutorització i/o col·laboració en treballs de recerca, treballs final de màster, treballs final de grau, 
tesi.... 
Suport informà c per elaborar gràfics de les dades de valors de control de la qualitat de l'aigua de 
Terrassa.
Estudi i proposta d'una nova norma va de Terrassa sobre la reul lització d'aigües grises en 
edificis/habitatges de nova construcció, Gremi d'Instaladors de Terrassa i Comarca (GREINTEC) 

C: Coordinació
TE: Taula d'Educació
PMA: Grup de treball:  Projectes i Medi Ambient
DHAiJS: Grup de treball: Dret humà a l'aigua i jus cia social
ICS: Grup de treball: Indicadors i Control social
QSA: Grup de Treball: Qualitat i sabor de l'aigua
COM: Grup de Treball: Comunicació
PVP: Presidència i vicepresidència
TR: Taula de Recerca
DA: Dones d'aigua
P: Comissió Permanent


