
   Grup de control social, OAT 

Acte de la reunió del grup de control social de OAT del 7/11/19 

Duració : de 18 h a 20 n 

Ordre del dia 

Anàlisi comparatiu de les pagines web de Aigües de Mataró , Aguas de Cadis i Aigües de 
Manresa ( pendent d´exposició ). 

Aigües de Mataró (AMSA) té una pagina web molt completa tan com l´atenció al usuari , la 
informació institucional, transparència, informació tècnica, financera i econòmica, explicació 
de les tarifés i factura , convenis de col·laboracions, llocs de treballs i sous ,codi ètic etc.. Una 
pagina web ben estructurada de una empresa amb un historial important ( fundada al 1947) i 
de fàcil accessibilitat on el usuari i ciutadà troba tot lo concernent al cicle de l´aigua i 
sanejament de Mataró sense necessitat de consultar la pagina web de l´ajuntament o accés 
directa a la plataforma de contractació publica de la Generalitat. 

Aguas de Cadis S.A. Cia. fundada més recentment (1995) una pagina web bastant completa en 
quan a informació i transparència, potser no tanta informació com Mataró ,fàcil accessibilitat 
en quan a continguts al cicle de l´aigua , a destacar la col·laboració amb la Universitat per les 
analítica de la qualitat de l´aigua . 

La comparació amb la pagina web de Taigua que ve la pagina de Mina d´Aigua de Terrassa una 
empresa que es distingia no precisament per la seva transparència, té moltes mancances. 
D´entrada trobem a faltar una explicació més “ política” del procés de remunicipalització , la 
informació moltes vegades no es directa et remet a la pagina web de l´ajuntament no 
precisament ex. de transparència i fàcilment accessibilitat. 

Es posarà en conjunt tota la informació recollida de les tres pàgines web per poder fer una 
proposta de com hauria d’estar estructurada al nostra pare la pag. Web de Taigua 

Xerrada de Iolanda Fresnillo sociòloga vinculada al Observatori del Deute en la Globalització 
(ODG) especialista en auditoria ciutadana el títol provisional seria : Observatori, pràctiques de 
control social , s´acorda demanar-li un possible guió per veure si la seva experiència en 
auditories ens pot ajudar en les tasques de elaborar un pla de treball de control social. 

S’expressa la nostra inquietud sobre el paper dels representants de l´OAT al consell 
d´administració de Taigua, al no estar a la comissió permanent de l´OAT no tenen el 
coneixement del treball i propostes a portar al consell i les ajudes a l´hora d’analitzar els temes 
a tractar per ex. a nivell financer. S´acorda traslladar aquesta inquietud a la comissió 
permanent. 

Quedem en mirar els indicadors de AEOPAS per la pròxima reunió del grup.  


