
MEMÒRIA 2018 - 2020
La present memòria és el recull de les activitats dutes a terme per 

l’Associació, des de la seva creació fins a l’any 2020.
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Continguts

PRESENTACIÓ

XARXA INTERNA I XARXA EXTERNA

• Membres actuals de l’Associació

• Altres contactes realitzats

• Col·laboració/coordinació agents externs

• Europa

INCIDÈNCIA PÚBLICA I POLÍTICA

• Informes i treballs realitzats

• Jornades organitzades o coorganitzades per l’AMAP

• Accions d’incidència pública i política

SUPORTS TÈCNICS INICIALS I FORMACIÓ

• Suport tècnic directe

• Informes tècnics

• Accions de formació

COMUNICACIÓ

• Principals aparicions en premsa escrita i digital

• Principals aparicions/col·laboracions amb mitjans audiovisuals

• Materials d’edició pròpia

• Eines de difusió pròpies

GESTIÓ INTERNA

• Gestió econòmica

• Planificació 

• Òrgans de govern



A finals de 2017, set municipis (Badalona, Barcelona, Cerdanyola, El Prat de Llobregat, Gramenet, 
Sabadell i Terrassa) van acordar impulsar l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública 
(AMAP). Al gener de l’any següent, el 2018, es formalitzava la constitució de l’AMAP, amb aquells 
mateixos municipis, dues empreses públiques d’aigua, Aigües del Prat i Barcelona Cicle de l’Aigua, 
i una entitat, Enginyeria sense Fronteres. Des del seu naixement, l’AMAP no ha deixat de créixer, 
confirmant-se que al sector de l’aigua pública hi havia un espai que calia cobrir. Tres anys després, a 
desembre de 2020, l’AMAP ja està formada per 48 membres: tres entitats, tres empreses públiques 
i 42 municipis, que suposen el 45% de la població de Catalunya.

Durant aquests tres any, l’AMAP no ha deixat d’impulsar els seus principis fundacionals: difondre i 
promoure la gestió íntegrament pública de l’aigua, la incidència pública i política en favor d’aquest 
model de gestió, i oferir suport als municipis que vulguin encaminar-se cap a la gestió pública de 
l’aigua. I ho seguirà fent mentre sigui necessari, mentre segueixin les dificultats administratives 
i jurídiques per a aquells municipis que optin per la gestió pública, i mentre calgui un altaveu 
defensant la gestió pública d’un dret humà essencial com és l’aigua.

PRESENTACIÓ
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Eloi Badia, President de l’AMAP



XARXA INTERNA I XARXA EXTERNA

La xarxa de l’AMAP ha experimentat un creixement notori durant aquests tres anys. Tant la xarxa 
de membres, doncs en dos anys i mig s’han passat de 11 membres (juny de 2018) als 48 actuals 
(2020), com a nivell de contactes i relacions establertes amb actors externs. 

MEMBRES ACTUALS DE L’ASSOCIACIÓ

 Comissió Executiva:

1. Barcelona (Presidència).

2. El Prat de Llobregat (Vicepresidència).

3. Terrassa (Tresoreria).

4. Cerdanyola del Vallès (Secretaria).

5. Badalona (Vocal).

6. Girona (Vocal).

7. Santa Coloma de Gramanet (Vocal)

8. Sabadell (Vocal).

9. Enginyeria sense Fronteres (Vocal).

Ajuntaments:

10. Barberà del Vallès (2019).

11. Berga (2019).

12. Cardedeu (2019).

13. Castellbisbal (2019).

14. Corbera de Llobregat (2019).

15. El Masnou (2020).

16. El Pla del Penedès (2020).

17. La Bisbal d’Empordà (2019).

18. Lleida (2019).

19. Maçanet de la Selva (2020).

20. Mediona (2020).

21. Molins de Rei (2019). 

22. Mollet del Vallès (2019).

23. Montcada i Reixac (2018).

24. Montornés del Vallès (2018).

25. Montmeló (2020).

26. Palau-solità i Plegamans (2020).

27. Piera (2020).

28. Ripollet (2019).

29. Salt (2019).

30. Sant Boi de Llobregat (2018).

31. Sant Cugat del Vallès (2020).

32. Sant Feliu de Guíxols (2019).

33. Sant Iscle de Vallalta (2020).

34. Sant Pere de Torelló (2019).

35. Sant Quirze del Vallès (2020).

36. Sant Vicenç de Torelló (2019).

37. Santa Coloma de Cervelló (2019).

38. Santa Perpètua de Mogoda (2019).

39. Sarrià de Ter (2019).

40. Sobremunt (2019).

41. Tàrrega (2020).

42. Torelló (2020).

43. Vilassar de Dalt (2020).
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Operadors públics:

44. Aigües del Prat (2018).

45. Barcelona Cicle de l’Aigua (2018).

46. Serveis i Aigües de Barberà (2019).

Entitats:

47. Ecologistes en Acció (2019).

48. Grup de Defensa del Ter (2019).

Mapa dels municipis membres de l’AMAP (2020).
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ALTRES CONTACTES REALITZATS

Arbúcies, Arenys de Munt, Argentona, Begues, Bellpuig, Capellades, El Pinell de Brai, Figaró- 
Montmany, Granollers, Guissona, Igualada, La Garriga, La Llagosta, La Palma de Cervelló, L’Arboç, 
Llagostera, Martorelles, Pallejà, Parets, Premià de Mar, Riells i Viabrea, Riudoms, Rubí, Sant Adrià 
de Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Hilari Sacalm, Sant Miquel de 
Campmajor, Sant Pol de Mar, Sort, Torrelles de Llobregat, Viladecans, Vilanova i la Geltrú, Aigües 
d’Argentona, Àrea Metropolitana de Barcelona i Depana - Lliga per a la defensa del patrimoni 
natural.

COL·LABORACIÓ/COORDINACIÓ AGENTS EXTERNS

• Consorci per la Gestió Integral de l’Aigua de Catalunya (CONGIAC). Relació de coordinació 
estreta en l’àmbit de la remunicipalització del servei a Catalunya.

• Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

• Consorci Besòs - Tordera.

• Associació Espanyola d’Operadors Públics d’Abastament i Sanejament (AEOPAS). Relació 
de coordinació estreta en diversos àmbits: incidència política, moratòria de talls, modificacions 
legislatives per facilitar la remunicipalització de serveis, divulgació de l’informe del Relator de 
l’Organització de Nacions Unides (ONU) per al Dret Humà a l’Aigua i el Sanejament sobre la 
privatització, creació de material divulgatiu sobre la COVID19, etc...

• Partits polítics. Contacte permanent, sessions de formació, situació de municipis on vencen les 
concessions...

• Generalitat: Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i Secretaria d’Administracions Locals.

• Consells Comarcals: Osona i Baix Llobregat.

• Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya. Preparació del 
Congrés de la Gestió Pública.

• Diputacions de Barcelona (Medi Ambient i Salut Pública) i Diputació de Girona.

• Aigua és Vida. Col·laboracions a diversos nivells territorials i diverses iniciatives.
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EUROPA

El 2019 l’AMAP va començar a treballar l’establiment d’enllaços amb els diferents actors que 
treballen per la gestió pública de l’aigua. L’octubre de 2019 l’AMAP va assistir en qualitat de 
col·laboradora al desè aniversari d’Aqua Publica Europea, el principal actor europeu i referència 
en aquest àmbit, i el 2020 l’AMAP s’ha adherit formalment a Aqua Publica Europea (APE).

Memòria 2018 - 2020
Incidència pública i política
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INCIDÈNCIA PÚBLICA I POLÍTICA

Per l’AMAP, aquesta línea de treball resulta d’una importancia fonamental. S’han iniciat tasques per 
tal d’incidir en diversos àmbits claus i augmentar la legitimitat dels processos de recuperació de 
la gestió pública. D’entrada s’han iniciat actuacions per a la incidencia legislativa. En segon terme 
també s’ha treballat en la incidencia sobre tècnics i polítics de l’administració i sobre la ciutadania 
en general. I, finalment, durant 2018 i 2019 també s’ha treballat en la incidència en els processos 
electorals i les candidatures que hi han pres part. 

INFORMES I TREBALLS REALITZATS

• Reunions de treball en l’àmbit estatal sobre la Llei de Bases de l’Abastament Urbà, impulsada 
per AEOPAS  (octubre 2018 i novembre 2019).

• Col·laboració, traducció i edició del Manual de remunicipalització del servei públic d’aigua , 
juntament amb AEOPAS. S’han organitzat actes per a la seva difusió a Barcelona i Ripollet.

• Elaboració de l’informe Modificacions legislatives a proposar per facilitar la reinternalització 
dels serveis d’abastament d’aigua i presentación als grups parlamentaris catalans 
(novembre i desembre de 2019). 

• Elaboració d’una proposició de llei a partir de 
les propostes recollides a l’esmentat informe, per 
impulsar-la al llarg del 2021.

• S’ha fet la versió estatal de l’informe indicat als punts 
anteriors, Modificaciones legislativas a proponer 
para facilitar la reinternalización de los servicios de 
abastecimiento de agua, doncs molts dels canvis 
legislatius recollits a la versió catalana de l’informe 
també s’han de traslladar a l’àmbit estatal. Aquest 
informe s’ha compartit amb AEOPAS, qui juntament 
amb l’AMAP impulsarà una proposició de llei.

• Traducció de l’informe del Relator Especial de 
l’ONU, Privatització i Dret Humà a l’Aigua i el 
Sanejament, que alerta dels riscos de la privatització 
de l’aigua. Traducció de la versió que es troba a la 
pàgina de Nacions Unides, la versió editada en català 
i de la versió reduïda.

8

Memòria 2018 - 2020
Incidència pública i política

https://amap.cat/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/REMUNICIPALITZACIÓ_V-CATALANA_6.pdf
https://amap.cat/doc/modificacions-legislatives-a-proposar-per-facilitar-la-reinternalitzacio-dels-serveis-dabastament-daigua/
https://amap.cat/doc/modificacions-legislatives-a-proposar-per-facilitar-la-reinternalitzacio-dels-serveis-dabastament-daigua/
https://amap.cat/ca/doc_type/dret-a-laigua/
https://amap.cat/ca/doc_type/dret-a-laigua/
https://amap.cat/ca/doc_type/dret-a-laigua/


JORNADES ORGANITZADES O COORGANITZADES PER L’AMAP

• Jornada La gestió pública de l’aigua: processos, experiències i debat al Vallès Oriental - 
Montornès del Vallès (març 2019).

• Jornada Internacional per l’Aigua Pública a Barcelona Dia Mundial de l’Aigua (març 2019).

• Jornada La gestió pública de l’aigua a debat - La Bisbal d’Empordà (març 2019).

• Jornada Camí cap a l’Aigua Pública - Torelló (març 2019). 

• Jornada La remunicipalització de l’aigua a Ripollet – Ripollet (febrer 2020).

• Presentació del Manual de remunicipalització de serveis públics d’aigua – Gràcia, Barcelona 
(febrer 2020).

• Presentació, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona, de l’edició catalana de l’informe 
del Relator Especial de l’ONU, Privatització i Dret Humà a l’Aigua i el Sanejament, amb la 
presència de l’autor i de l’actual Relator (vídeo).
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http://www.montornes.cat/actualitat/agenda/2019/03/05/jornada-la-gestio-publica-de-l-aigua-processos-experiencies-i-debat-al-valles-oriental
http://amap.cat/ca/jornada-internacional-per-laigua-publica-i-democratica-barcelona-divendres-22-de-marc-de-2019/
http://www.ajtorello.cat/frontal/agenda/detall.php?activitat=2854&apartat=&print=1
https://amap.cat/ca/activitat/jornada-de-presentacio-del-manual-de-remunicipalitzacio-dels-serveis-publics-daigua/
https://www.youtube.com/watch?v=cdzCDD39uJk&feature=emb_logo
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ACCIONS D’INCIDÈNCIA PÚBLICA I POLÍTICA

11Pacte Social i Insitucional per l’Aigua Pública (maig 2019).

• Document Sobirania municipal i aigua pública i compromís candidats (eleccions generals 
2019). Des de l’AMAP es va impulsar la signatura d’aquest document de compromisos de les 
candidatures al Congrés de Diputats.

• Presentació i signatura Pacte Social i Institucional per l’Aigua Pública a diverses ciutats 
(eleccions municipals 2019). Es va impulsar aquest acord a nivells local (conjuntament amb 
Aigua és Vida) per visibilitzar el compromís dels consistoris amb la gestió pública just abans 
dels comicis locals. L’acord es va signar als municipis de Barcelona, Cerdanyola del Vallès, 
Girona, Gramenet, Igualada, Lleida i Mollet.

• Enquesta de percepció sobre la gestió de l’aigua a Catalunya. L’AMAP va encarregar a 
l’Institut GESOP una enquesta per conèixer l’opinió pública catalana respecte la gestió 
de l’aigua, per tal de conèixer la opinió de la ciutadania sobre quin és el millor model de 
gestió en quatre àmbits territorials: Catalunya, Regió Metropolitana de Barcelona, Àrea 
Metropolitana de Barcelona i Barcelona ciutat. Aquesta enquesta es va fer pública al 
novembre de 2019 i va tenir ressò als mitjans de comunicació.

• Decàleg de demandes de l’AMAP. S’ha elaborat l’argumentari de demandes polítiques 
de l’AMAP, fent la seva difusió a través de la premsa, xarxes socials, i traslladant-les a la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat. Aquest decàleg s’ha abordat de forma específica en 
una reunió amb la Secretaria de Territori i Sostenibilitat i amb l’ACA.

• Incidència per mantenir la moratòria de talls durant la pandèmia i el rol dels operadors 
públics. Acompanyament a AEOPAS i tractament del tema en articles i xarxes socials.

• 2018- 2019: 

• 2020:
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http://amap.cat/ca/lamap-i-aigua-es-vida-busquen-el-compromis-dels-candidats-catalans-a-les-eleccions-generals-per-eradicar-les-traves-legals-que-dificulten-les-remunicipalitzacions/
http://amap.cat/ca/pacte-social-i-institucional-per-laigua-publica-un-document-de-compromis-que-sesten-arreu-de-catalunya/
https://amap.cat/ca/el-806-de-la-poblacio-catalana-esta-a-favor-de-la-gestio-publica-de-laigua/
https://amap.cat/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/Propostes-AMAP-per-a-la-Conselleria-TES.pdf
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SUPORTS TÈCNICS INICIALS I FORMACIÓ

Tot i que el suport tècnic directe no és un dels objectius centrals de l’entitat, s’ha consolidat la línia 
de treball d’oferir un acompanyament inicial i/o puntual a diverses administracions locals. Cada 
cop són més els municipis que a Catalunya están recuperant la gestió directa del servei, i això està 
suposant que el nombre de consultes i sol·licituds a l’AMAP està augmentant significativament.

Memòria 2018 - 2020
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SUPORT  TÈCNIC DIRECTE

Tot i que s’ha donat suport a múltiples ajuntaments i entitats, amb major o menor intensitat, s’ha 
començat a realitzar informes per a membres de l’AMAP:

• Ajt. Berga: Informe full de ruta sobre les accions  endegar per a remunicipalitzar el servei 
d’aigua, i anàlisi de l’informe realitzat per la consultora contractada per l’ajt. per auditar l’actual 
concessió.

• Ajt. Girona: participació a la Taula de l’Aigua en el procés de recuperació de la gestió directa.

• Ajt. La Bisbal d’Empordà: Informe sobre la situació del contracte d’aigua i clavegueram.

• Ajt. Lleida: Anàlisi de la proposta de nou reglament.

• Ajt. Ripollet: Acompanyament en el procés de recuperació de la gestió directa.

• Ajt. St. Iscle de Vallalta: Informe sobre la situació del contracte d’aigua i clavegueram.

• Aj. Sobremunt: Acompanyament, juntament amb el Consell Comarcal d’Osona, en la creació de 
l’empresa pública comarcal

• Ajt. Tàrrega: Informe full de ruta sobre les accions a endegar per a remunicipalitzar el servei 
d’aigua i sanejament. 



INFORMES TÈCNICS

• Informe sobre rescat de concessions. Anàlisis tècnica i jurídica del rescat de concessions abans 
de termini, que conclou amb una guia ràpida per a municipis.

• Informe sobre els supòsits de resolució anticipada de concessions. Ampliació de l’informe de 
rescat de concessions.

• Guia ràpida per a municipis: liquidació de concessions. Manual per a la liquidació de 
concessions.

• Guia ràpida per a municipis: l’establiment del servei. Manual per al procediment administratiu 
de l’establiment del model de gestió pública.

• Guia ràpida per a municipis: recuperació de la gestió directa. Manual que integra les dues 
guies anteriorment apuntades.

• Guia ràpida per a municipis: el càlcul de la tarifa. Manual per al càlcul de la tarifa del servei.
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ACCIONS DE FORMACIÓ

S’ha endegat la tardor 2020 el primer cicle formatiu per a membres de l’AMAP, que també 
s’ha obert a membres del Consorci per la Gestió Integral de l’Aigua de Catalunya (CONGIAC), de 
forma telemàtica. Hi han participat 75 persones (càrrecs electes i personal directiu i tècnic dels 
ajuntaments), de 32 municipis i empreses públiques d’aigua. Els cinc seminaris han abordat diferents 
aspectes vinculats al cicle integral de l’aigua de l’interès dels membres de l’AMAP:

• Participació ciutadana i governança de l’aigua, a càrrec de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa 
i Enginyeria sense Fronteres (ESF): marc normatiu i mecanismes de rendició de comptes, 
participació i governança.

• Gestió del clavegueram, a càrrec de BCASA: manteniment i inspecció, drenatge i control 
d’avingudes, modelització i telecontrol, i règim econòmic del servei.

• La tarifa de l’aigua, a càrrec de CAPIOL i ESF: tipologies i estructures tarifàries, els conceptes 
del rebut, metodologies de càlcul, el finançament d’inversions i criteris d’amortització, la revisió 
de la tarifa, ingressos no tarifaris i tarifació social.

• Control i fiscalització de concessions, a càrrec de l’ajt. de St. Cugat del Vallès: seguiment del 
contracte i dels plecs, l’auditoria del servei, la regulació del servei, control econòmico-financer, 
el règim sancionador i la intervenció tècnica.

• Planificació i gestió del servei d’aigua a municipis petits, a càrrec de Serveis i Aigües de 
Barberà (SABEMSA) i Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (GIACSA): les competències mpals., 
la planificació, el control de la qualitat de l’aigua, la gestió comercial i financera, gestió de la 
morositat, indicadors bàsics, l’estructura del servei, i atenció a l’usuari i accés a la informació.

https://amap.cat/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Guia-rapida-per-a-municipis-Liquidacio-de-la-concessio.pdf
https://amap.cat/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/Guia-rapida-per-a-municipis-Eleccio-de-la-forma-de-gestio.pdf
https://amap.cat/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Guia-rapida-per-a-municipis-Recuperacio-de-la-gestio-directa.pdf
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Sessió telemàtica del cicle formatiu per a membres de l’AMAP (desembre 2020).
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COMUNICACIÓ

Durant aquests darrers anys hi ha hagut diverses actuacions en l’àmbit de la comunicació i la 
difusió de l’activitat pròpia. El 2018 i 2019, d’una banda, s’han iniciat les tasques per donar d’alta 
canals i eines per a la difusió de la pròpia activitat i de l’altra s’han impulsat aparicions en premsa, 
directament de l’AMAP o gestionades en part amb el suport de l’AMAP. Durant 2020, degut a la 
pandèmia, ha estat més difícil l’aparició en premsa però bàsicament s’ha donat continuïtat a la 
tasca endegada en les gestions anteriors i s’ha impulsat la presència a xarxes socials.

 PRINCIPALS APARICIONS EN PREMSA ESCRITA I DIGITAL

• Reportatge NacióDigital - Terrassa obre el camí de la gestió pública de l’aigua a altres municipis 
(desembre 2018).

• Reportatge Diari ARA - L’onada per la remunicipalització s’estén (febrer 2019).

• Article NacióDigital - Vuit de cada deu catalans defensen la gestió pública de l'aigua 
(novembre 2019).

• Article NacióDigital – Gestió pública en temps de pandèmia (maig 2020).

• Notícia NacióDigital – Els municipis amb aigua pública treuen pit de gestió social però demanen 
suport al Govern (juliol 2020).

• Notícia Público – La gestió pública guanya suport públic (octubre 2020).

• Notícia El 9 Nou – La gestió pública al Vallès Oriental (octubre 2020).

15

Notícia Público (octubre 2020)
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https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/21574/terrassa/obre/cami/gestio/publica/aigua/altres/municipis
https://www.ara.cat/societat/onada-municipalitzacio-aigua-esten_0_2169982988.html
https://www.naciodigital.cat/noticia/191449/vuit/cada/deu/catalans/defensen/gesti/blica/aigua
https://www.naciodigital.cat/opinio/21506/serveis/basics/temps/crisi/gestio/publica/aigua
https://www.naciodigital.cat/noticia/205212/municipis/amb/aigua/publica/treuen/pit/gestio/social/pero/demanen/suport/al/govern
https://m.publico.es/public/4249356/la-gestio-publica-guanya-suports-a-catalunya/amp?__twitter_impression=true&s=09
https://m.publico.es/public/4249356/la-gestio-publica-guanya-suports-a-catalunya/amp?__twitter_impression=true&s=09


PRINCIPALS APARICIONS/COL·LABORACIONS AMB MITJANS AUDIOVISUALS

• Entrevista i notícia TN Vespre TV3 - Mobilització Igualada (octubre 2018).

• Debat: Matí de Catalunya Ràdio. Joan Gaya (gener 2019).

• Noticia TN Vespre TV3 sobre el document de l’AMAP Sobirania municipal i aigua pública (abril 
2019).

• Debat: Catalunya Informació sobre serveis públics (maig 2019).

• Notícia a TN Migdia TV3 Pacte Social i Institucional per l’Aigua Pública (maig 2019).

• Notícia TN Vespre TV3 sobre la gestió pública de l’aigua i la sentencia de la gestió de l’aigua a 
l’AMB (novembre 2019).
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Notícia: TN Comarques TV3. Terrassa recupera la gestió pública de l’aigua (desembre 2018).

Entrevista i notícia TN Vespre TV3 - Mobilització Igualada (octubre 2018).
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https://www.youtube.com/watch?v=KvfvWkMRy1Y&t=3s
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/municipalitzar-laigua-una-opcio-populista-o-una-solucio-real/audio/1026106/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-vespre-16042019/video/5844367/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-al-dia/serveis-basics-millor-en-mans-privades-o-publiques/audio/1040697/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/el-pacte-social-per-laigua-publica-va-sumant-suports-de-diversos-municipis-catalans/video/5853217/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/la-municipalitzacio-de-laigua-a-catalunya/video/5963849
https://www.youtube.com/watch?v=4_tMDxZPQkw
https://www.youtube.com/watch?v=KvfvWkMRy1Y&t=3s


MATERIALS D’EDICIÓ PRÒPIA

• Videos sobre sobre l’Assemblea General i la Comissió Executiva (gener de 2019).

• Videos de la Jornada L’aigua, un dret per necessitat. Montornès del Vallès. (març de 2019).

• Infografies per a xarxes socials (Municipalització Terrassa, Entrada nous membres 2019, 
Resultats enquesta GESOP 2019…).

• Video sobre Aigua i COVID19.

• Video sobre alertant de l’ús del vàter com a paperera.

EINES DE DIFUSIÓ PRÒPIES

• Creació del web www.amap.cat. El web de l’entitat és el web de referència a Catalunya sobre 
la gestió pública, amb informació bàsica de l’AMAP, notícies de l’associació i dels seus membres, 
documentació de referència, etc...  

• Butlletí Intern. S’ha fet cinc trameses del butlletí informatiu intern per a tots els membres de 
l’AMAP.

• Xarxes socials. Durant aquest 2020 s’ha mantingut la presència a les xarxes socials, amb bons 
nivells d’incidència i activitat. 
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Infografia Resultats enquesta GESOP 2019.

Infografia Entrada nous membres 2019.

Twitter @aiguapublica - 1.121 seguidors.

Facebook @aiguapublica - 159 seguidors.

Canal de Youtube - Amap Catalunya.
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https://www.youtube.com/watch?v=RQfXbFaFsyc
https://www.youtube.com/watch?v=NyVfJwd2T7M&t=52s
https://pbs.twimg.com/media/EJQnHr5W4AA4tSu?format=jpg&name=4096x4096
https://amap.cat/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/amap0_informe-768x768.jpg
https://youtu.be/4YLM6E_Vkq0
https://www.youtube.com/watch?v=xXlpnfNNG00&feature=emb_logo
http://www.amap.cat
https://twitter.com/aiguapublica
https://www.facebook.com/aiguapublica/
https://www.youtube.com/channel/UCQKjxMaeM2olRGgZC5SZvpg?view_as=subscriber


GESTIÓ INTERNA

Durant aquests tres anys s’han dut a terme tasques de gestió relacionades tant amb el bastiment 
econòmic, jurídic i tècnic de l’entitat, així com amb la seva gestió diària. 
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Foto de família de constitució de l’AMAP (octubre 2018).

GESTIÓ ECONÒMICA 

• Establiment d’un procediment de gestió de comandes i d’aprovació i pagament de factures.

• Emisió i cobrament de quotes 2018, 2019 i 2020. 

• Gestió laboral, comptable i tributària amb el suport d’una gestoria.

• Liquidació anual dels pressupostos. 

• Plans i seguiment de tresoreria.
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PLANIFICACIÓ

• Plans d’Actuació Anuals. Objectius, prioritats territorials, eixos de treball i calendarització.

• Mapa de fi de concessions 2016 - 2025.



ÒRGANS DE GOVERN

• Assemblea general:

• És el màxim òrgan de govern de l’AMAP, i en l’actualitat està formada per 48 membres.

• S’ha realitzat l’Assemblea fundacional i tres Assemblees generals ordinàries i una 
d’extraordinària.  

• Canvis Estatutaris. A l’Assemblea Extraordinària de gener de 2019 s’aproven canvis en els 
Estatuts que estan vigents.

• Comissió Assessora. La seva creació es va aprovar a la Comissió Executiva de noviembre de 
2019, i s’ha posat en marxa al llarg de 2020.

• Comissió Executiva:

• És el màxim òrgan de gestió de l’AMAP, i en l’actualitat està formada per Barcelona 
(presidència), El Prat de Llobregat (vicepresidència), Cerdanyola (secretaria), Terrassa 
(tresoreria), Badalona (vocalia), Girona (vocalia), Gramenet (vocalia), Sabadell (vocalia) i 
Enginyeria sense Fronteres (vocalia).

• S’han realitzat sis reunions de la Comissió Executiva.

Memòria 2018 - 2020
Gestió interna

19


