


MEMÒRIA DE L’OAT 2019 - 2020 



Què és l’OAT?

L’objectiu de l’OAT:
 
- Articular la participació de la ciutadania en la definició de les polítiques públiques i en les 
decisions estratègiques.
- Presentació de propostes
- Elaboració d’estudis i informes
- Informació  / Formació
- Transparència en la rendició de comptes i el control públic. 
- Caràcter consultiu, assessor, deliberatiu i de proposta, i amb capacitat d’assolir acords que 
hauran de ser considerats pel govern municipal.

 



Funcions i estructura de l’OAT



Composició de l’OAT

El Plenari 2019 - 2020
 

 



Composició de l’OAT

La Comissió Permanent 2019 - 2020
 

 



Els grups de treball de l’OAT

Objectius / Composició / Treballs i estudis realitzats / Activitats/ Valoració

Per al seu bon funcionament l’OAT s’organitza en diversos grups i espais de treball que faciliten 
la consecució dels seus objectius i repartiment de tasques. 

Els grups de treball són un espai obert a la màxima participació ciutadana
- Entitats / col·lectius / ciutadania a títol individual.
- En forma part almenys un membre del Plenari.
- Coordinació (esponsable de dinamitzar els debats i informar el Plenari del seu resultat).
 

Grup de treball de Control Social.

Grup de Transparència i Indicadors

Grup de treball de Dret humà a l’aigua i Justícia Social

Grup de Projectes Europeus i fons de finançament Grup de treball de Qualitat i sabor de l’aigua



Els grups de treball de l’OAT -  GRUP DE CONTROL SOCIAL

Activitats externes: 

Al 2019: - Xerrada: “Observatoris i pràctiques de control social”.

Al 2020, la COVID-19 va posar al calaix altres activitats:
- Governances partcipades
- La coproducció als bens comuns
- Enquesta a la ciutadania sobre temes d’aigua

Activitats internes:

- Desenvolupem: Què entenem per control social? Què és el que volem i podem controlar? Com 
ho fem? I Processos de rendició de comptes.
- Proposta de Web per a Taigua.
- Tutorització d’un dels grups de Recerca-Acció de l’àrea de Sostenibilitat de l’UPC.
- Participació en la elaboració del Marc d’actuació dels nostres representants al
Consell d’Administració de Taigua (CAT) i assistència al Conseller
- Col·laboracions amb el Grup d’Indicadors, Dret humà i justícia social i amb la Taula
Educació.
- Preparació de la 1ª primera Audiència Pública i rendició de comptes
- Informe “Audiència pública i rendició de comptes GCS 2020”.



ActIvitats internes:

- Desenvolupem: Què entenem per control social? Què és el que volem i podem controlar? Com 
ho fem? I Processos de rendició de comptes.

- Proposta de Web per a Taigua

- Tutorització d’un dels grups de Recerca-Acció de l’àrea de Sostenibilitat de l’UPC.

- Participació en la elaboració del Marc d’actuació dels nostres representants al Consell 
d’Administració de Taigua (CAT) i assistència al Conseller.

- Col·laboracions amb el Grup d’Indicadors, Dret humà i justícia social i amb la Taula Educació.

- Preparació de la 1ª primera Audiència Pública i rendició de comptes.

- Informe “Audiència pública i rendició de comptes GCS 2020”.

 



Els grups de treball de l’OAT -  GRUP DE DRET HUMÀ A L’AIGUA i JS

- Protocol per evitar fraus en el servei d'abastament d'aigua.

- Proposta d'una nova instrucció per la instal·lació de comptadors  (Seguiment de la situació i 
demanda de dades).

- Informe Grup DHA i JS i Control Social – amb el vistiplau de la permanent- al comunicat
de Taigua en relació a les lectures estimades durant el període de la pandèmia.

- Estudi “La pobreza del agua en Terrassa”.

 



- Estudi de Possibilitats de finançaments europeus (2021-2026)

 



Els grups de treball de l’OAT -  GRUP DE QUALITAT I SABOR DE L’AIGUA

- Presentació del treball de camp sobre les enquestes de satisfacció als usuaris en relació amb 
la gestó i el sabor de l’aigua en els municipis de més de 40.000 habitants en Catalunya per
Juana Maron 6-02-2020.

- Recull de dades analítiques de qualitat d’aigua en el Arxiu Municipal de Terrassa, 2011 -2017,
2700 fotos.

- Treball de recerca tutelat “La qualitat i el sabor de l’aigua a Terrassa, propostes de millora”.
Estudiantat: Cristina Marón i Irene Baltà Escola: Institut Can Jofresa, desembre 2020.

- Posada en marxa de l’activitat del tast de l’aigua, es realitza una prova pilot entre les persones 
del grup QSA, 26 de setembre de 2019.

- Seminari de formació, “Requisits que afecten la qualitat de l'aigua. Avaluar l'aigua de 
Terrassa”, a càrrec de Lídia Vázquez, consultora en seguretat alimentaria. Dimarts 28 de gener 
de 2020. Edifici TR10 de l’ESEIAAT, Campus de Terrassa UPC.

 



Les Taules de l’OAT – LA TAULA D’EDUCACIÓ

 Objectius / Composició / Treballs i estudis realitzats / Activitats/ Valoració

- El conte la princesa de l’aigua
- El documental Las Damas Azules
- L’exposició “té gènere l’aigua?”
- El tast d’aigua
- La salinització del aqüífers
- Ofegada pels deutes..
 



Les Taules de l’OAT – LA TAULA DE RECERCA

 Objectius / Composició / Treballs i estudis realitzats / Activitats/ Valoració

- La qualitat i el sabor de l’aigua a Terrassa, propostes de millora. Estudiants: Cristina Martín i 
Irene Baltà. Escola: Institut Can Jofresa. Tutoria centre: Dídac Zoyo / Tutoria OAT: Bea 
Escribano. 14 de desembre de 2020

- Tesi doctoral. La remunicipalització de l'aigua a Terrassa (Catalunya). La lluita de la Taula de 
l'Aigua per un model de gestió de l'aigua com a comú. Edurne Bagué Tova. Setembre 2019
 
.



Plans de treball i pressupostos

execució (52%), 2 previstes (8%) i 2 no executades (8%). OAT operatiu de setembre a novembre.
El pressupost previst s’ha executat en un 20%

Al 2020, a causa de les circumstàncies de la COVID-19, va haver de destinar una part de 
diverses partides pressupostàries a fer front a les despeses derivades de l’atenció a la 
ciutadania pel pal·liar els efectes de la pandèmia. ,Es va replantejar i reduir en gran part el Pla de 
treball.



Participació de l’OAT 



Comunicació de l’OAT 




