BARCELONA 2 - RETORN PROPOSTES Taula 6. Governança
Codi

Aportació

Si bé l'eficiència en el reg en agricultura és millorable,
82088 també és un sector que cal protegir i necessita suport i
incentius.

Títol aportació
plataforma
Vinculació de la
recuperació de costos
amb l'optimització de
l'ús en l'agricultura

L’ACA hauria de baixar el preu del cànon ara que
pràcticament no té deute. En aquest escenari de
reducció de deute i recuperació de la situació, es té l’
Preu del cànon de l’
82085
imaginari de que possiblement s’acabi tenint excedents i aigua.
l’any que ve hi hagi superàvit i que via cànon es recapti
més del cost generat.
82087

La recuperació de costos és una qüestió de llarg abast i
ha de ser una tendència però, s'ha d'entomar tenint en
Recuperar els costos
compte els costos segons els usos, des del realisme i la
sinceritat.

Les dificultats per al traspàs de dades entre
Normes clares i
departaments fa que siguin necessaris mesures que
82082 ajudin a la transferència de dades entre departaments a compartides pel
traspàs de dades
partir d’unes normes clares i compartides de
compromisos de confidencialitat.

EIXOS MESURES

Resposta tècnica

06_01_Recuperació
01_Acceptada
costos i inversions

Si bé, no és competència, l'ACA dóna suport a través d'una línia
de subvenció per a la inversió d'infraestructures i instal·lacions
corresponents al règim de cabals de manteniment adreçades a
les comunitats de regants amb destinació de 2M€. Es trasllada a
l'administració competent i coordinació amb Secretaria Agenda
Rural.

06_01_Recuperació
02_Rebutjada
costos i inversions

L'aplicació de la directriu de la Directiva Marc de l'Aigua (DMA)
per aconseguir i/o millorar l'estat de les masses d'aigua marquen
una sèrie de mesures -Programa de mesures- que cal finançar.
Els costos d'aquestes actuacions estan repercutits en el cànon
per les actuacions en els propers 6 anys.

06_01_Recuperació 03_En estudi /
costos i inversions
avaluació

Estem treballant en millorar la normativa i adaptar-la a la realitat i
necessitats del territori.

06_02_Coordinació
entre
administracions

03_En estudi /
avaluació

Aquest és un dels grans reptes de tots els departaments i
administracions actuants. Per la seva banda, 'l'ACA està
treballant fent actualment les auditories prèvies a la implantació
del Pla de Transformació Digital (durant el proper quinquenni),
que ens ha de permetre millorar les eines, els circuits i fluxes
d'informació, així com la contrastació i validació de les dades
sobre l'execució dels plans i programes i sobre l'estat del medi
hídric. La voluntat de l'ACA és també avançar en paral·lel en
posar cada cop més tota aquesta informació en format DADES
OBERTES, per tal que sigui accessible i reutilitzada per tothom
que hi estigui interessat.

03_En estudi /
avaluació

Aquest és un dels grans reptes de tots els departaments i
administracions actuants. Per la seva banda, l'ACA està
treballant fent actualment les auditories prèvies a la implantació
del Pla de Transformació Digital (durant el proper quinquenni)
que ens ha de permetre millorar les eines, els circuits i fluxes
d'informació, així com la contrastació i validació de les dades
sobre l'execució dels plans i programes i sobre l'estat del medi
hídric. La voluntat de l'ACA és també avançar en paral·lel en
posar cada cop més tota aquesta informació en format DADES
OBERTES per tal que sigui accessible i reutilitzada per tothom
que hi estigui interessat. Sempre treballarem per coordinar la
informació amb la resta d'administracions actuants.

04_No és
competència de
l'ACA

No és competència de l'ACA, es trasllada a l'administració
competent: competència municipal, potestat de l'ajuntament i
responsabilitat de governança municipal. En el marc de la
col·laboració entre administracions i amb la unitat de suport al
mon local, ja donem suport als ens locals, amb subvencions de
plans directors d'abastament.

Optimitzar els recursos a nivell d’obtenció de dades
(compartir els mateixos criteris) i millorar la transmissió Necessitat de bases de 06_02_Coordinació
82081 de dades entre administracions, ja que davant una
dades unificades i
entre
demanda a una altra administració, costa que les dades accessibles
administracions
arriben.

Cal coordinació entre el sector públic i les companyies
gestores subministradores d’aigua per poder fer una
Manca de coordinació
millor planificació. És necessari que el sector privat
82084
entre sector públic i
traspassi dades al sector públic, i per fer-ho possible cal
privat
desplegament normatiu més ampli que permeti tenir
més accés.

Criteri resposta
tècnica

06_02_Coordinació
entre
administracions
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Títol aportació
plataforma

EIXOS MESURES

Criteri resposta
tècnica

Resposta tècnica

Crear un espai de seguiment amb el Departament de
Salut per compartir informació, ubicacions de les
problemàtiques, informar de les alternatives pels
82083
municipis i millorar la incidència. Cal tenir en compte el
paper del Departament de Salut vers l’aigua: és qui,
entre d’altres, diu si l’aigua és apta o no.

Comitè de seguiment
entre el departament
de Salut i l’ACA.

06_02_Coordinació
entre
administracions

04_No és
competència de
l'ACA

No és competència de l'ACA, es trasllada a l'administració
competent: Departament de Salut/ Municipi. La competència
sobre l'abastament domèstic és municipal. Quant a si l'aigua de
boca és apta o no és exclusivament del Departament de Salut; i
en cas d'alternació de la qualitat de l'aigua, l'empresa
subministradora ja que estableix el protocol que ha de seguir
d'acord amb el Departament de Salut per actuar en conseqüència.
En cas que es pogués produir una situació de desabastament,
l'ACA té a disposició dels ajuntaments una línia d'ajuts per dur
l'aigua en camió cisterna (en cas d'urgència) o també les línies
d'ajut per a la millora de l'abastament anuals.

Calen pactes globals dels governs i mirada estratègica
per a l’adaptació al canvi global.

Necessitat de mirada
estratègica

06_02_Coordinació
entre
administracions

04_No és
competència de
l'ACA

No és competència de l'ACA, es trasllada a l'Oficina de canvi
climàtic.

Competències en
l'elaboració dels Plans
d'usos
d'embassaments

06_02_Coordinació
entre
administracions

04_No és
competència de
l'ACA

No es competència de l'ACA, es trasllada a l'administració
competent. Són els ajuntaments els qui promouen els plans
d'usos i, en conseqüència, cal respectar el principi d'autonomia
municipal en com vulguin tramitar-los, en cas que vulguin
incorporar consultes, enquestes o d'altres fórmules de participació
ciutadana abans de la seva aprovació.

01_Acceptada

Acompanyant aquest 3er cicle hem incorporat vídeos curts per
ajudar-nos a explicar els continguts de les taules de debats sobre
mesures. Aquesta proposta va en la línia proposada i considerem
que serà una bona eina per donar suport a la difusió i
transparència de processos participatius i debats. La crisi de la
Covid i la reconversió del procés a format telemàtic ens ha
permès fer aprenentatges d'eines i metodologies de participació, i
aquesta és una de les mesures que efectivament es poden
incloure gràcies a les tecnologies.

82079

El fet que l'ACA no exerceixi la competència per
elaborar els plans d'usos d'embassaments i aquesta
recaigui en els ajuntaments es considera un defuig del
paper de l'ACA en aquesta qüestió. Si bé d'una banda hi
ha qui percep que el fet que sigui una competència dels
77924 ajuntaments és positiu, ja que es treballa des de la
proximitat, hi ha qui apunta que l'organització dels usos
dels embassaments hauria de ser de l'ACA i hauria de
donar el servei als municipis, sobretot els més petits
amb manca de recursos i estructura tècnica (com pot
ser Sant Ponç).

Per facilitar la participació es proposa enregistrar amb
vídeo les sessions informatives i fer-los accessibles a
82080
través del web de l’ACA i/o retransmetre-les via
streaming.

Sessions informatives
via streaming

06_03_Espais i
canals de
participació activa
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Títol aportació
plataforma

Comptar amb espais de participació decisoris de les
entitats del territori, donat que altres sectors ja tenen
Espais de participació
82101 altres espais i canals per influir en la presa de decisions.
a nivell local
I es valora que l’ACA hauria de vetllar per la
incorporació de la participació en aquests processos.

En l’elaboració dels plans d'usos d'embassaments hi ha
dèficit de participació de la ciutadania i entitats, donat
82086 que no es recull com a obligació en les bases de
convocatòria i incorporar-la o no en el procés
d'elaboració acaba depenent de cada ajuntament.

EIXOS MESURES

06_03_Espais i
canals de
participació activa

Participació en el Pla d’
06_03_Espais i
usos d’embassaments
canals de
de les conques
participació activa
internes

Criteri resposta
tècnica

Resposta tècnica

02_Rebutjada

Legalment, l'Administració no pot delegar la seva responsabilitat a
la pressa de decisions. Sí pot promoure debats participatius i
recollides de propostes per escoltar-les, estudiar-les i analitzar la
seva incorporació a l'acció de govern. És clau fer el retorn als i les
participants de què ha decidit quant a les seves propostes i
argumentar el perquè. Les decisions sobre la gestió de l'aigua que és un bé públic- són competència sempre i en tot moment de
les administracions (cadascuna en funció de les seves
competències i atribucions). La voluntat de fer processos de
participació és precisament per estudiar i tenir en compte les
propostes i, en la mesura del possible, integrar aquelles que van
en la línia del compliment de la Directiva marc de l'Aigua, amb
una visió transversal i que reculli totes les mirades i busqui
l'equilibri entre tots els interessos al voltant de l'aigua.

04_No és
competència de
l'ACA

No és competència de l'ACA, es trasllada a l'administració
competent. Són els ajuntaments, o administracions
supramunicipals com ara els consells comarcals, els qui
promouen els plans d'usos des de la seva autonomia municipal i
estableixen la informació pública o els elements de participació
ciutadana.

Fer accessibles i públics els estudis subvencionats i
realitzats per l'ACA. Cal fer més difusió de la seva
publicació per millorar l'accés a les dades per part de la
77904
ciutadania. Per exemple, es van fer estudis dels peixos
de riu que no han estat publicats i haurien de ser
públics.

Accessibilitat dels
estudis

06_05_Transparènci 03_En estudi /
a i dades obertes
avaluació

Aquest és un dels grans reptes i en aquest sentit, l'ACA està
treballant fent actualment les auditories prèvies a la implantació
del Pla de Transformació Digital (durant el proper quinquenni)
que ens ha de permetre millorar les eines, els circuits i fluxes
d'informació, així com la contrastació i validació de les dades
sobre l'execució dels plans i programes i sobre l'estat del medi
hídric. La voluntat de l'ACA és també avançar en paral·lel en
posar cada cop més tota aquesta informació en format DADES
OBERTES per tal que sigui accessible i reutilitzada per tothom
que hi estigui interessat.

Analitzar bones pràctiques de les conques internes del
territori que s’estan implementant, així com d'altres
77903 municipis i compartir-les, per posar en valor les
experiències i augmentar la transferència de
coneixements.

Anàlisi de bones
pràctiques i
transferència de
coneixements

06_05_Transparènci 03_En estudi /
a i dades obertes
avaluació

Aquest pot ser un dels elements a compartir al si dels espais
estables de participació, de forma periòdica, aportant aquestes
altres experiències i analitzant quins són elements de millora
aplicables als nostres casos.

Transparència de
criteris

06_05_Transparènci 03_En estudi /
a i dades obertes
avaluació

La proposta és poc concreta: estem d'acord que cal avançar en el
tema de dades obertes.

77864

Definir i donar a conèixer quins criteris s’han d’analitzar,
ja que en ocasions no estan clars.
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