
       Dia: 30 de Novembre del 2020 

Acta del Grup de Control Social                 

Assistència: Emili, Paco Z, Santi, Paco R 

Excusa la seva assistència: Juan 

Ordre del dia: 

1. Informació de la reunió de la Permanent del 25 de novembre 
2. Audiència pública 

• Format   
• Aprovació informe. (arxiu adjunt) 
• Redacció resum de la intervenció en la audiència (4/5 minuts, a elaborar) 

3. Pla de treball 2021 
• Calendaritzar temes 
• Responsables dels actes 

4. Unió Grup d'indicadors 
• Determinar propera reunió conjunta. 

5. Consell D'administració 30/11 
6. Acta anterior i elaboració de les mateixes. 
7. 7 Sobrevinguts 

 
 

1. Informació de la reunió de la Permanent del 25 de novembre 
Es dona breu informació de temes rellevants tractats entre el quals:   

 Es va dona la benvinguda al nou coordinador del grup de treball projectes europeus i 
fonts de finançament Joseba Quevedo i la coordinadora de l’OAT Eva Nogueras 

 Situació de la maleta pedagògica i activitats educatives suspeses 

 Preparació de la Audiència pública 

 Necessitat d’espais de connexió de les tres bandes (TAIGUA, Ajuntament, OAT) i 
establir un model de col•laboració. 

 Situació de candidatures al Consell d’Administració i a la Presidència,  

 Informe: propostes OAT grups DHA i grup CS  

 Tancament del pressupost 2020 i proposta Pla de treball 2021  

 Adhesió a la xarxa AEOPAS 
 

2. Audiència pública 
S’informa de la proposta de format per aquesta 1ª Audiència pública i rendició de 
comptes i s’exposen l’informe del Grup per a la Audiència i l’informe del grup 
“Encerts, mancances i propostes de millora que el Grup de Control Social exposa, a 
través  dels 13 principis que mouen el treball de l’Observatori de l’aigua de 
Terrassa”  

 



3- Pla de treball 2021 
S’aprova definitivament el Pla de treball i en funció de l’evolució de la situació 
Covid ens posarem a calendaritzar els temes. 
En Paco Z s’encarrega de fer les gestions necessàries (aprovat el Pla de treball i el 
pressupost), per contactar amb en Xavi Lopez a fi de conèixer les necessitats per 
preparar el taller “la EPEL : normativa funcionament i comptes anuals”  

 
4. Unió Grup d'indicadors 

S’informa de la proposta del Grup d’Indicadors de generació d’un subgrup dintre de 
Control Social i és valora positivament. S’acorda proposar una reunió conjunta per 
passat festes sobre la 3ª setmana de gener  

 
5. Consell D'administració 30/11 
 Es dona breu informació sobre el desenvolupament del Consell d’administració de 

Taigua i on es senyala el trasllat al CAT de la necessitat de canvis en els temps de 
disposició necessari de l’ordre del dia i la documentació pel seu estudi a 
l’Observatori.   

 
6. Acta anterior i elaboració de les mateixes. 

S’informa de la pèrdua d’apunts de la reunió anterior i es demanen els apunts 
personals per la confecció de l’acta anterior que es tinguin. 
S’acorda establir la rotació per elaborar les actes. 
  

7. Sobrevinguts 
 S’acorda elaborar un doodle per trobar el millor dia per a la celebració de la reunió 

conjunta entre els grups d’Indicadors i Control Social i sense més temes, es dona per 
finalitzada la reunió.  

 
 
 
 
 

 

 

 


