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Plenari de l’Observatori de l’aigua de Terrassa 

Dia: Dijous 14 de juliol de 2022 

Ordre del Dia del plenari 

1. Aprovació de l’acta del plenari 10 de març de 2022 (Miquel) (2’) 

2. Informe de Presidència (Bea i Paco)  (10’) 

3. Intervenció de la Regidora (Lluïsa) (5’) 

4. Presentació i aprovació de la Memòria 2019-2020 (Eva) (10’)

5. Informe dels representants de l’OAT en el Consell d’Administració

(Emili i Juan) (5’) 

6. Informes dels grups de treball í la taula educació (18’)

7. Renovació del representant de l’OAT Emili Diaz en el consell 

d’Administració (Miquel) (1’)

8. Aprovació de l’admissió de noves entitats al Plenari de l’OAT 

(Miquel)

9. Possibles baixes d’entitats en el plenari de l’OAT per manca 

d’assistència (Miquel) (2’)

10. Temes sobrevinguts
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L’ADENC organitza la 
Festa
del Medi
Ambient al
Parc de Vallparadís!
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Els 9 eixos de treball en l’espai de co-producció                                    
+ 3 eixos Servei de Medi Ambient

Estat Grup OAT

1
Instrucció de comptadors, en procés de 
desenvolupament i revisió contínua

Aprovat                     DHAiJS

2 Aforaments En marxa PVP

3
Tarifes: presentació treball acció-recerca UPC juny 
Dictamen

Programar reunió ICS

4 Web de Taigua: juny revisió
Tancat 1ª part              

Revisió contínua
ICS-COM

5 Educació i recursos En marxa TE-C

6 Pla de sequera En marxa QSA

7
Sabor i qualitat de l’aigua: Panell de tastadors, 
dipòsit, ACV i estratègia setembre a novembre

Reunió demanada QSA

8
Comunicació: estudi del dors de la factura com a eina
de informació abril a maig

Per concretar primera COM

9
Indicadors: treballar per part de l’ajuntament i Taigua
document marc d’indicadors Martí

Per confirmar ICS

10 Contracte programa  Joan Gaya maig Per confirmar Permanent

11
Estudi de fòrmules per estudiar el deute acumulat
abril

Per confirmar Permanent
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Plenari de l’Observatori de l’aigua de Terrassa 

Dia: Dijous 14 de juliol de 2022 

Properes activitats:

• Invitació a “Agir pour le vivant” (Actuar por la vida) Arles el 24

d’agost 2022. Anne Le Strat ens convida a explicar i debat sobre

l’OAT

• Presentació de conclusions del Taller Intern Elements de cohesió

per a la coproducció en política pública, 13 de setembre 18h.

• Cafès científics Centre excursionista - OAT Tema: Biodiversitat

Urbana, com tornem les nostres ciutats més habitables. Ponent:

Dr. Jordi Morató de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC.

Data: 21 octubre a les 19.30h al CET.

• IGOP un projecte de recerca dins la xarxa d'universitats ECIU,

anomenat Collective Action for Shared Blue-Green Urban Space

Management la governança de recursos naturals a Terrassa, Dublín i

Trento. Participar en un taller a la tardor 2022.

Temes pendents amb l’ajuntament:
• Contracte programa

• Seu de l’OAT



Jornada de Reflexió de grup pel

Setembre 

(Línies Estratègiques) 

Setembre 2022
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Jornada de Reflexió de grup pel Setembre 
(Línies Estratègiques) 

En primer lloc, posar n’evidencia els reptes que ens proposem

assolir l’any que ve.

a. Un programa de treball que totes i tots haurem de començar

a pensar i validar i que tindran cabuda el curs que ve.

En segon lloc, començar a dibuixar entre totes i sent conscients, que

hi han temes, alguns ja oberts, que hem d’integrar amb mirada

llarga. Es tracta doncs i se’ns fa imprescindible com a mínim,

l’establiment d’una programació a mitjà termini. Una programació

que ha d’integrar qüestions obertes i situar temes nous que hem

d’obrir fruit del debat i dels consensos.



Grup

o In

Jornada de Reflexió de grup pel Setembre 
(Línies Estratègiques) 

Per a fer síntesi: Línies definides amb objectius “externs i interns”

• Externs: englobats en el camí cap als principis

• Interns: englobats en el desenvolupament estructural i relacional de l’OAT

La proposta es senzilla:

• Situació OAT

• Propostes, idees relacionades amb el Pla Estratègic OAT

• Construcció del Pla

• Anàlisi i propostes organitzatives.

• Calendari del Pla

Per portar-ho a terme:

1. Elaboració d’un document base. Durant el mes d’agost

2. Distribució del document per a la reflexió el primer de setembre

3. Recopilació d’aportacions fins al 14

4. Realització d’una jornada la matinal del dissabte 17 de setembre on

col·lectivament debatre el Pla i extreure les conclusions. (Invitar col·lectius?)

5. Elaboració final i presentació a l’aprovació si s’escau de línies

estratègiques al Plenari de Desembre
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Plenari de l’Observatori de l’aigua de Terrassa 

Dia: Dijous 14 de juliol de 2022 

Informe i intervenció de la 3a Tinenta d'Alcalde de l'àrea de i 

Sostenibilitat (Lluïsa) (5’)

Territori

- La carta de MINA pel tema la Factura Anual de la Gestió comptador

- Litigis pendents amb MINA

- Creació de la Comissió de Comptadors

- Contracte Programa

- ..........
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Terrassa, 14 de juliol de 2022



MEMÒRIA DE L’OAT 2019 - 2020

Estructura i presentació

1. Què és l’OAT

2. Missió i Valors

3. Funcions i estructura

4. Composició: El Plenari i La Comissió Permanent

5. Els grups de treball i les Taules

6. Plans de treball i Pressupostos

7. Participació

8. Comunicació



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

Grup de Petjada hídrica, economia circular i serveis ecosistèmics



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”.



Els grups de treball de l’OAT - GRUP D’INDICADORS I TRANSPARÈNCIA

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”.



Els grups de treball de l’OAT - GRUP D’ESTUDIS EUROPEUS I

FONS DE FINANÇAMENT

- 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 gestió i el sabor de l’aigua en els municipis de més de 40.000 habitants en Catalunya per

Juana Martín, Pilar Quintanilla i Montse Flores 6-02-2020.

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

2700 fotos.

- 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

Al 2019 De les 25 activitats previstes, 8 han estat executades (32%), 13 es van quedar en

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 
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Plenari de l’Observatori de l’aigua de Terrassa 

Dia: Dijous 14 de juliol de 2022 

6. Informes dels grups de treball í la taula educació (18’)

• Indicadors i Control Social (Santi),

• Dret Humà a l’Aigua i Justícia Social (Dolors)

• Projectes i Medi Ambient (Joseba),

• Comunicació (Eva),

• Taula Educació (Emili i Àngels)

• Qualitat i Sabor de l’Aigua (Bea)



Plenari de l’Observatori de l’aigua de Terrassa 

Grup de treball Qualitat i Sabor de l’Aigua

• “Possibilitat de la reutilització d'aigua de pluja 

i de l'aqüífer al municipi de Terrassa”

• “Els impactes de la duresa de l’aigua en 

la salut i les activitats humanes” 

• Estudi sobre l’històric de les analítiques 

de control de Terrassa 

• Estudi de la normativa sobre l’estalvi 

d’aigua a la ciutat de Terrassa 

• Omplir de contingut l’App de les fonts de 

Terrassa

• Conferència “Experiències de la gestió i 

de la reutilització d’aigües del Prat”

• Joc de l’aigua



Grup

o In

Analítiques de control Amoni, Clor i Terbolesa
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ESTATUTS DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL,

“TERRASSA CICLE DE L’AIGUA, EPEL”

Article 10.- Composició i Nomenament

1. Composició. El Consell d’administració estarà integrat per un mínim de

set i un màxim de quinze membres. Correspondrà al Ple de l’Ajuntament

determinar el nombre de membres que ha d’integrar el Consell, dins dels

límits fixats en els Estatuts. La composició de membres del Consell serà la

següent:

a) Dos membres podran ser representants dels usuaris del servei,

nomenats a proposta de l’òrgan de participació que preveu el

Reglament del servei.

a) Un membre podrà ser representant del personal de l’entitat.

a) La resta de membres podran ser regidors i professionals qualificats.
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REGLAMENT OBSERVATORI DE L’AIGUA DE TERRASSA

Article 6. El Plenari: definició i funcions

El Plenari és el màxim òrgan de govern de l’OAT i d’expressió de la

corresponsabilitat entre el món social, polític i tècnic en el servei de

l’aigua. És l’espai on es reuneixen les entitats i persones de la ciutat que

en formen part per contribuir al desenvolupament de la nova cultura de

l’aigua i dels principis rectors establerts en el preàmbul, dels objectius del

servei i de les activitats i funcions de l’OAT. Les seves funcions són:

(...) 7. Escollir i proposar al Ple municipal els dos representants dels

usuaris del servei al Consell d’Administració de l’ens gestor.
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Ordre del Dia del plenari 
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d’assistència (Miquel) (2’)

10. Temes sobrevinguts



REGLAMENT OBSERVATORI DE L’AIGUA DE TERRASSA

Grup
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Article 10. Incorporacions al Plenari

El Plenari podrà aprovar l'admissió de noves entitats i col·lectius que ho

hagin sol·licitat a l’OAT mitjançant instància registrada a l’Ajuntament de

Terrassa i adreçada al Servei de Medi Ambient, sempre que els seus

objectius siguin coincidents amb els de l’OAT.

Un cop aprovada l’admissió, la Presidència del Consell proposarà el

nomenament dels seus representants, que s’haurà de fer per Decret de

l'Alcaldia o per Resolució del regidor o la regidora responsable del govern

municipal del servei de l’aigua, i en donarà compte al Ple municipal.
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Plenari de l’Observatori de l’aigua de Terrassa 

Dia: Dijous 14 de juliol de 2022 

Aprovació de l’admissió de noves entitats al Plenari de l’OAT 

◦ L'Associació per la Defensa i Estudi de la Natura (ADENC-EdC) (2’)

◦ Comissió de Rieres i Torrents de Terrassa.(2’)

◦ Centre Excursionista de Terrassa (2’)

◦ Associació de Consumidors i Usuaris en Acció de Catalunya -

FACUA (2’)



Grup

o In

Plenari de l’Observatori de l’aigua de Terrassa 

Dia: Dijous 14 de juliol de 2022 

Ordre del Dia del plenari 

1. Aprovació de l’acta del plenari 10 de març de 2022 (Miquel) (2’) 

2. Informe de Presidència (Bea i Paco)  (10’) 

3. Intervenció de la Regidora (Lluïsa) (5’) 

4. Presentació i aprovació de la Memòria 2019-2020 (Eva) (10’)

5. Informe dels representants de l’OAT en el Consell d’Administració

(Emili i Juan) (5’) 

6. Informes dels grups de treball í la taula educació (18’)

7. Renovació del representant de l’OAT Emili Diaz en el consell 

d’Administració (Miquel) (1’)

8. Aprovació de l’admissió de noves entitats al Plenari de l’OAT 

(Miquel)

9. Possibles baixes d’entitats en el plenari de l’OAT per manca 

d’assistència (Miquel) (2’)

10. Temes sobrevinguts



REGLAMENT OBSERVATORI DE L’AIGUA DE TERRASSA

Grup

o In

Article 12. Pèrdua de la condició de membre del Plenari

Els membres del Plenari perdran la seva condició pels supòsits que

s’indiquen a continuació. El cessament es farà per Decret de l'Alcaldia o

per Resolució del regidor o la regidora responsable del govern municipal

del servei de l’aigua, i se'n donarà compte al Ple municipal.

a. Per dissolució de l’entitat, grup o col·lectiu al qual representa

b. Per renúncia

c. Per incompareixença no justificada continuada a més de tres

sessions del Plenari

d. Per finalització del mandat de la corporació municipal

e. Per defunció

f. Quan el grup polític, entitat o col·lectiu que va fer la proposta de

nomenament retiri la representació

g. Per qualsevol altra causa legalment establerta
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Plenari de l’Observatori de l’aigua de Terrassa 

Dia: Dijous 14 de juliol de 2022 

Ordre del Dia del plenari 

1. Aprovació de l’acta del plenari 10 de març de 2022 (Miquel) (2’) 

2. Informe de Presidència (Bea i Paco)  (10’) 

3. Intervenció de la Regidora (Lluïsa) (5’) 

4. Presentació i aprovació de la Memòria 2019-2020 (Eva) (10’)

5. Informe dels representants de l’OAT en el Consell d’Administració

(Emili i Juan) (5’) 

6. Informes dels grups de treball í la taula educació (18’)

7. Renovació del representant de l’OAT Emili Diaz en el consell 

d’Administració (Miquel) (1’)

8. Aprovació de l’admissió de noves entitats al Plenari de l’OAT 

(Miquel)

9. Possibles baixes d’entitats en el plenari de l’OAT per manca 

d’assistència (Miquel) (2’)

10. Temes sobrevinguts


