
Informe  de  presidència  i  vicepresidència
permanent 

Reunions realitzades

 Reunió finals de juliol Lluïsa-Bea (dificultats, cursos de formació de la gestió
pública)

 Reunió 1 d’agost servei d’Universitats Cesca Sicilia-Bea

 Reunió  Eixos  de  Treball  de  les  3  parts  (OAT  /  Taigua  /  Ajuntament).  El
document es va fer al març i es va demanar la reunió al mes d’abril i es van
proposar dies pel juny però no es va concretar cap dia per part de l’Ajuntament.
I probablement ja es faci al setembre. El 3 de setembre
Acta Eva

 Reunió Aforaments (16 de juliol).

 Reunió amb la Dolors Mazas (què es pot publicar al WEB de Taigua) (data al
20 de juliol)

 Reunió  WEB  Taigua  amb  Taigua  i  responsables  de  comunicació.  Aquí  es
comenta la dificultat també de tenir una comunicació fluïda. Manca concretar
data.  Es  va  enviar  al  març  el  document  al  març.  Es  va  comentar  que
s’informarien dels canvis del web, però s’està veient que hi ha canvis i no s’han
comunicat prèviament per donar pas a que l’observatori tingui temps per afegir
informació útil.

Reunions Pendents fins la propera permanent dia 18 de novembre

 Exposició de les proposta d’activitats i TRTs de l’OAT a les escoles de 
secundària i Instituts el dimecres 29 de setembre 15h30’ al Servei 
d’Universitats

 Reunió de la comissió de rieres dijous 30 de setembre 18h
 Reunió Instrucció de comptadors 1 d’Octubre
 Reunió Aforaments 5 d’Octubre 12h30’ amb els polítics
 Reunió regidoria qualitat democràtica 9h30
 Consell d’administració 13 d’octubre 
 Plenari 14 d’Octubre 18h
 Reunió amb els grups polítics 19 d’Octubre 17h
 Reunió Leitat 28 d’Octubre horari a determinar conjuntament amb grup de 

Projectes
 Reunió FAVT  16 de novembre

(reunions periòdiques setmanals de l’equip Eva, Paco, Bea i Miqui i reunions de web 
amb el Nacho i Migue).



Activitats properes
 Jornada conferència interna 21 d’Octubre a càrrec de l’Edurne?
 Seminari sobre la “Xarxa en alta de Terrassa 4.0. Analítica de dades” Joseba
 Congrés AMAP 24 i 25 de Novembre
 Taula rodona Perspectives locals del Pla Hidrològic Intergovernamental (Fase 

IX-PHI) 30 de Novembre Jordi Morató

Creació del grup de comunicació
Sònia, Eva, Paco i Bea....

Varis

 Contracte en pràctiques d’un estudiant de geologia de la UB Gabriel Santano 
Baena, "Potencial d'aprofitament i reutilització de les aigües del terme 
municipal de Terrassa" Jordi Morató I Bea 

 TRT de l’institut Can Jofresa dirigit per Lorena Aguilar del grup QSA, Estudi de 
viabilitat de la implementació de tecnologies sostenibles: aiguamolls construïts 
a Catalunya

 Paritat de gènere en el plenari i permanent

 Calendaris dels grups de treball

 Preparació del plenari 1 dia 14 d’Octubre


