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Data: 25 d’octubre de 2020 

Hora: 15:15 hores 

Lloc: Edifici TR-10 de la UPC. Carrer de Colom núm. 2, 1er-dreta, sala 1.26 
 

 

 

Assistents: 

Presidenta en funcions : Sra. Beatriz Escribano 

Vocals: Sra. Àngels Tripiana, Sr. Francesc Zaurin, Sr. Francisco Rodriguez, Sr. Martí Rosas, 

Sra. Dolors Frigola, Sra. Beatriz Amante i Sr. Joseba Quevedo. 

Coordinadora: Sra. Eva Nogueras 

Secretari: Sr. Miquel Herreros 
 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

Inici: 15:25 h. 

1.- Benvinguda al nou coordinador del grup de treball projectes europeus i fonts de finançament i la 

coordinadora de l’OAT. 

La Sra. Bea Escribano, com a presidenta en funcions, dóna la benvinguda a totes les persones que assisteixen 

a la sessió i aprofita per agrair públicament la feina que ha desenvolupat el Sr. Abraham Arcos Torres que 

formava part de la Comissió Permanent com a responsable del grup de treball de Projectes Europeus. I 

s’aprofita també per donar la benvinguda i presentar al nou coordinador del grup de treball de Projectes 

Europeus, el Sr. Joseba Quevedo. 

També es dona la benvinguda i es presenta la nova coordinadora de l’OAT, la Sra. Eva Nogueras,  i  la mateixa 

manifesta la il·lusió i la motivació que li s’ofereix sent la coordinadora. La Sra. Bea Escribano destacar el perfil 

en competències de comunicació de la Sra. Eva Nogueras i explica que les funcions de la coordinadora estant 

recollides a l’art. 18 del reglament de l’OAT. 

2.- Aprovació de l’acta de la Permanent del 24 de setembre de 2020 

Queda aprovada l’acta de la darrera sessió de la comissió permanent celebrada el 24 de setembre de 2020. 

ACTA COMISSIÓ PERMANENT 25 DE NOVEMBRE DE 2020 



3.- Informe: propostes OAT grups DHA i grup CS 

En primer lloc, la Sra. Dolors Frigola explica l’informe elaborat pel grup del Dret humà a l’aigua (DHA) que s’ha 

realitzat a partir de l’increment de la factura de l’aigua que va haver-hi durant el temps del  confinament total 

declarat dins de l’estat d’alarma degut a la pandèmia de la Covid 19. Entre altres aspectes, l’informe estudia 

amb detall el sistema tarifari de l’aigua i en conseqüència es qüestiona la informació que l’Agència Catalana 

de l’Aigua (ACA) rep des de Taigua. A partir d’aquest moment es plantegen una sèrie de dubtes que poden 

afectar el principi de transferència i al dret a la informació. Es demana que aquest debat es traslladi al pròxim 

plenari de l’OAT  i també es vol fer arribar aquesta situació  a la regidora competent i a la directora del servei 

de medi ambient. La Sra. Dolors Frigola també manifesta que s’ha de tenir informat a l’OAT de tots els detalls 

de la factura de l’aigua i sobretot que Taigua expliqui l’increment en la tarifa durant el primer confinament. 

També es demana estudiar el sistema de validació de les factures, i per tant s’entén que s’hauria de contrastar 

informació amb les dades del padró municipal i participar en la web de Taigua i crear vies de comunicació 

clares de l’OAT amb l’administració de Taigua. 

En definitiva es considera procedent establir un sistema clar i únic en la facturació. 

També es fa constància que l’OAT no té informació clara sobre les famílies que han perdut la tarifa social de 

l’aigua o quantes famílies han demanat la tarifa social? 

El Sr. Francisco Rodriguez, vol afegir que arran de l’increment que va haver-hi de la factura de l’aigua, s’ha 

d’aprofitar per obrir un debat clar sobre la tarifa. I reitera la importància del creuament de dades del padró 

entre Taigua i l’Ajuntament. 

El Sr. Joseba Quevedo pregunta sobre la lectura dels comptadors. I la Sra. Dolors Frigola l’informa que amb la 

pandèmia es van fer lectures estimades. I en aquest moment es plantegen dubtes sobre aquesta estimació i 

els salts de trams que van provocar l’increment de la facturació. 

La Sra. Bea Escribano, com a presidenta en funcions, manifesta que es podria demanar una reunió amb la 

regidora competent, alguna persona representant de Taigua i OFIMAPE per tal que l’OAT sigui informada. 

La Sra. Dolors Frigola vol portar aquest punt a l’orde del dia del pròxim plenari. I l’Eva Nogueras, com 

coordinadora, manifesta que intentarà també concretar la reunió que suggereix la presidenta en funcions 

abans de la celebració del pròxim plenari. 

4.- Tancament del pressupost 2020 dels diferents conceptes i proposta d’esborrany del Pla de treball i 

assignació de pressupost 2021 

La Sra. Bea Escribano presenta el tancament del pressupost 2020 i la proposta d’esborrany del pla de treballs 

i assignació de pressupost del 2021. 

Del pressupost del 2020 destaca que la partida pendent de la web ja està liquidada i que l’audiència pública 

prevista pel 17 de desembre té una quantitat assignada de 1.000 euros. En aquest punt, la Sra. Eva Nogueras 

explica el material de comunicació i informació que s’ha encarregat com són cartells, panels, pancarta, bosses, 

USB, tasses, etc... 

La Sra. Bea Escribano aprofita per explicar com es van desenvolupar les tres jornades de la cogovernança. 

També comenta que la maleta pedagògica es va veure modificada a conseqüència de la pandèmia i que es 

farà algun acte de presentació de la nova maleta. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguidament, la Sra. Bea Escribano explica el Pla de treball de 2021 i sobre el pressupost informa que s’hauria 

d’aprovar en el pròxim plenari de l’OAT. Es demana a tots els membres que s’hi ha alguna novetat s’hauria de 

portar al pròxim plenari amb l’antel·lació suficient. En aquest sentit es manifesta que hi pot haver noves 

propostes, però s’haurà de tenir en compte la situació incerta de la pandèmia en el 2021. 

El Sr. Francisco Rodriguez suggereix la realització d’una enquesta a la ciutat conjuntament amb Taigua. 
 

 
5.- Adhesió a la xarxa AEOPAS 

 

El Sr. Francisco Rodriguez presenta la proposta d’adherir-se a la “Asociación Española de Operadores Públicos 

de Abastecimiento y Saneamiento” (AEOPAS). I fa una explicació del que pot representar adherir- s’hi. 

Aquesta associació pot ser una eina molt vàlida en l’àmbit normatiu i es considera que són un referent amb 

els valors i la cultura de l’aigua que l’OAT representa. 

Es considera interessant plantejar adherir-se a l’AEOPAS. 

Malgrat tot es considera que la quota anual de 7.500 euros per formar-ne part és alta. Aquesta s’estableix en 

proporció al nombre d’habitants del municipi. 

6.- Reestructuració de grups de treball 

La Sra. Bea Escribano informa, que a causa de la coincidència de persones en els grups, s’uneixen dos grups 

de treball que són el de Petjada hídrica i grup de Projectes europeus. 

El Sr. Marti Rosas també explica que la inèrcia ha fet que el grup de transparència i indicadors s’integri el grup 

Control social. 

S’haurà d’establir qui seran els nous vocals dels grups de treball. 

Tots els membres de la comissió permanent mostren el seu acord. 

7.- Informació d’activitats i reunions. 

La Sra. Bea Escribano considera que amb l’annex informatiu que s’ha enviat a tots els membres de la comissió 

permanent és suficient per informar de totes les activitats i reunions que s’han dut a terme. I d’aquesta forma 

s’aprofita més el temps de la sessió pel debat. 

8. Proposta de data del Plenari i de l’ordre del dia: 21 de desembre de 2020 a les 18:00 h Vot secret o vot 

públic 

Tots els membres estant d’acord amb la data proposada del 21 de desembre de 2021 a les 18;00 h per la 

celebració del plenari. I també s’aprofita per explicar com es duran a terme votacions previstes tenint en 

compte que es farà de forma telemàtica. 



9. Proposta Audiència pública: 17 de desembre a les 18 h. 

El Sr. Francisco Rodríguez explica el guió de l’audiència pública, que serà online, el pròxim dia 17 de desembre 

de 2020 a les 18:00 h i tindrà una duració aproximada de 2 hores. S’exposaran els treballs que han fet els 

grups de treball de l’OAT. També es farà balanç del Pla de treball de l’OAT 2019-2020 i es presentaran les 

propostes del 2021 que aniran al plenari. I cap al final hi ha la possibilitat de fer un qüestionari de 7/8 de 

preguntes de valoració sobre l’OAT. 

La Sra. Eva Nogueras sol·licita que els grups de treball li facin arribar les presentacions que es mostraran a 

l’Audiència Pública. 

I La Sra. Eva també proposa fer un calendari de totes les reunions previstes a l’OAT per no solapar-les. 
 

 
10.- Temes sobrevinguts 

El Sr. Miquel Herreros informa que enviarà la plantilla amb el logo de l’OAT d’una acta. 

El Sr. Francisco Rodríguez informa que el Consell d’administració de Taigua serà el proper dia 30 de novembre 

de 2020. 

La Sra. Àngels Tripiana suggereix la possibilitat que la taula d’educació s’integri com a grup de treball de l’OAT. 

S’aixeca la sessió a les 17:42 h de la qual s’estén aquesta acta. 


