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ACTA COMISSIÓ PERMANENT  26 DE GENER DE 2021 I 2 DE FEBRER DE 2021 (DUES SESSIONS) 

 

Data:   26 de gener de 2021 i 2 de febrer de 2021 

Hora:   17:30 hores i 15:15 h 

Lloc:   Edifici TR-10 de la UPC. C/ Colom nº 2, primer pis-dreta, sala 1.26 i TEAMS 

 

Assistents:

Vicepresidenta i Presidenta en funcions : Sra. Beatriz Escribano   

Vocals i Coordinador/es de grup de treball : Sra. Àngels Tripiana, Sr. Francesc Zaurin, , Sr. Martí Rosas,  

Sr. Francisco Rodríguez, Sra. Dolors Frigola i Sr. Joseba Quevedo. 

Excusa la seva absència la Sra. Beatriz Amante 

Coordinadora:  Sra. Eva Nogueras 

Secretari:  Sr. Miquel Herreros  

 

 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ DE LA PRIMERA SESSIÓ 
 
Inici: 17:30 

Es canvia l’orde del dia. 

1.  Aprovació de l’acta de la Permanent del 25 de novembre de 2020  
 
Queda aprovada l’acta de la darrera sessió de la comissió permanent celebrada el dia 25 de novembre de 
2020. 

 
2.  Informació de la vicepresidència i presidència en funcions de l’OAT  
 
La vicepresidenta i presidenta en funcions, la Sra. Beatriz Escribano, exposa els temes següents: 
 
Informa de la inscripció a uns premis de l’Associació d’Amics de l’Aigua per visibilitzar la feina de 
l’OAT. 
 
També informa que el proper dia 1 de febrer la vicepresidenta en funcions es reunirà amb la 
Directora del Servei de medi ambient, la Sra. Anna Crispi, i amb la Sra. Marga Rodríguez, cap de la 
secció de Recursos Naturals i Sostenibilitat, per coordinar les activitats educatives i sobre altres 
assumptes diversos com són els espais destinats a l’OAT i les tarifes. 
 
S’insisteix amb que es presentin candidatures a la presidència de l’OAT i es revisa la part del 
reglament on s’estableix el procediment per la seva elecció. 
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Referent a la web de l’OAT, s’informa que s’està actualitzant els e-mails de les persones que 
integren les comissions. 
 
Informa també que es convocarà una reunió amb els representant del Consell de Taigua per temes 
sindicals. 
 
També vol destacar que seria important planificar i unificar l’oferta de les activitats educatives 
amb Taigua. 
 
S’insisteix amb la necessitat d’un local de l’OAT i es valora la possibilitat de proposar que sigui en 
el nou local de Taigua. 
 
La presidenta en funcions vol informar també que en el proper Congrés de l’Aigua de sostenibilitat 
intervindrà el Sr. Joseba Quevedo, membre de la comissió permanent. 
 
Seguidament, el Francisco Rodríguez considera que s’ha plantejar una proposta per revisar la web 
de TAigua. I en aquest sentit proposa enviar novament un document de proposta i seguidament 
convocar una reunió. En aquest punt, es reitera la necessitat de crear un espai de trobada amb 
TAigua i Ajuntament de forma periòdica per tractar de tots els temes, no només de la web. 
 
La presidenta en funcions considera que abans de reunir-se amb Taigua i Ajuntament s’han de 
portar la documentació preparada i treballada des de la comissió permanent. La resta de membres 
de la comissió hi està d’acord, però consideren que aquest tema s’ha de tractar i que  no es pot 
allargar més. 
 
Es valora que un representant de cada grup de treball de la comissió permanent haurien de reunir-
se periòdicament amb Taigua. I en aquest sentit s’hauria d’estandaritzar una forma de treballar de 
l’OAT amb l’administració i amb Taigua. I establir uns protocols  de comunicació clars entre les tres 
parts. 
 
Finalment, es decideix que la presidenta en funcions plantejarà aquest darrer punt de treball entre 
l’OAT, Taigua i Ajuntament a la reunió amb la Directora del servei de medi ambient, la Sra. Anna 
Crispi, prevista pel proper dia 1 de febrer de 2021. 
 
3. Debat del document presentat al darrer plenari per en Joan Gaya Línies estratègiques del 
servei d’abastament d’aigua de Terrassa.  
 
S’exposa el document presentat al darrer plenari pel Sr. Joan Gaya, “Línies estratègiques del servei 
d’abastament d’aigua de Terrassa” a la pantalla del projector. 
 
I els representants de cada comissió de la permanent expliquen els seus comentaris i les seves 
propostes o esmenes que han fet sobre aquest document. 
 
S’insisteix en diferenciar entre comentaris i propostes del document. I es treballa sobre aquestes 
últimes que són les que es presentaran. Tanmateix també es farà un document amb els 
comentaris que també serà presentat. 
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Després del corresponent debat entre tots els membres de la comissió de la permanent, queda 
consensuat un text amb tots els comentaris i un altre document amb totes les propostes. 
 
Aquest dos documents són enviats en data del 8 de febrer a Taigua i a l’Ajuntament per tal que 
sigui presentat en el proper Ple de l’Ajuntament. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ DE LA SEGONA SESSIÓ 

 
Inici: 15:15 

 
4. Debat del document Pla d'emergència en situacions de sequera a Terrassa (per a donar 
compte de l’aprovació inicial del Pla).  
 

Aquest punt es va acordar que l’Ajuntament, la Margarita Rodríguez, ho comentés més 
profudament, degut a dubtes que es presentaven i ens enviaran més documentació i esborrany 
del Pla municipal. 
 
5. Reflexió de l’Audiència Pública de l'OAT.  
 

Aquest punt no va estar debatut, per manca de temps. 
 
6.  Imatge i grafisme de l’OAT (mertandising: tasses, bosses, ampolles. WEB)  
 

L’Eva Nogueras mostra les tasses, bosses i demés elements que l’OAT vol encarregar per produir 
com a element publicitari i d’obsequi i tothom dóna el seu vist iplau en el disseny i la producció. 
 
7. Persones titulars i suplents representants de entitats del plenari. Modificació del Reglament 
de l'OAT per l’entrada de l’AAVV Segle XX i Dones d’Aigua.  
 
Aquest punt no va estar debatut, passaria a altra Permanent. 
 
8. Definició de l'estructura dels grups de treball  
 

Aquest punt no va estar debatut, passaria a la propera reunió de la Permanent. 
 
9.  Temes sobrevinguts 
 
No n’hi han 

 
10.  Torn obert de paraules  

 

No n’hi han 


