
 
 

 
 
 
 

ACTA COMISSIÓ PERMANENT  de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT) 

 
 
Dia:   Dijous 23 de setembre de 2021 
Hora:  15:15 h 
Lloc:   Carrer de Colom núm. 2 TR10 Porta 2.14 2on pis (ESEIAAT-UPC) 
 
 
Persones assistents: 

Presidenta: Beatriz Escribano 

Vicepresident:  Francisco Rodríguez  

Vocals i Coordinador/es dels grups de treball : Àngels Tripiana,  Francesc Zaurin,  Martí Rosas,  
Dolors Frigola,  Santi Aragonés i Joseba Quevedo. 
 
Secretari: Miquel Herreros  
 
Coordinadora tècnica: Eva Nogueras 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  
 
Inici: 15:15 h 

1. Aprovació de l’acta de la Permanent  

Queda aprovada per consens l’acta de la darrera comissió permanent del dia 8 de juliol de 2021. 

 
2. Calendari de permanents i plenaris  

Queda aprovat per consens la proposta de calendari de permanents i plenaris del curs de 
2021/2022. 
 
En aquest moment, el Sr. el Joseba Quevedo aprofita per informar que el 26 d’octubre farà una 
xerrada sobre les dades de l’aigua i fa una explicació de les fuites aparents, que no són les reals, i 
que no estan registrades i que són difícils de compatibilitzar.  

3. Informació de la vicepresidència i presidència OAT  

 Reunió dels 3 eixos 03-09-2021 
 
La presidenta, Bea Escribano, informa sobre la reunió que va tenir amb la regidora, Lluïsa 
Melgaresal durant el mes de juliol per informar-la de la preocupació sobre el treball a tres 
bandes. A part d’això, la regidora li va explicar que s’havien fet cursos de gestió pública als 
treballadors de Taigua. 
 
Seguidament, informa sobre la reunió del 3 de setembre sobre els 3 eixos. Va ser molt 
interessant i es van fer aproximacions on cada part va exposar els temes que es volien 
treballar. Manifesta que farà arribar l’acta de la reunió per tal que tots els membres estiguin 
al corrent. 
 
També informa sobra la reunió del 16 de juliol sobre els aforaments. I també de la reunió amb 
la Sra. Dolors Mazas per veure que es pot publicar de la documentació de les reunions del 



 
 

Consell d’Administració. I en aquest sentit, la Sra. Dolors Mazas es va comprometre a dir quina 
documentació és publica i la que no. Arribat en aquest punt hi ha debat sobre quina informació 
és pública o no en virtut del principi de transparència. Es proposa que l’Emili Diaz i el Juan 
Cano, com a representants de l’OAT al Consell d’Administració, insisteixin en aquest assumpte 
en el pròxim consell d’administració i en la reunió prèvia per preparar-lo. La Dolors Frigola 
proposa que l’OAT s’assessori externament per informar-se sobre aquest punt. 
 
I seguidament informa sobre les reunions pendents que són la del 30 de setembre amb la 
comissió de rieres, el 5 d’octubre sobre aforaments, el 7 d’octubre amb la regidora de qualitat 
democràtica, el 14 d’octubre el plenari i el 16 de novembre reunió amb la FAVT. 
 
I també de les activitats properes que són el 21 d’octubre (conferència interna), el 26 d’octubre 
la xerrada del Joseba Quevedo i el 24/25 de novembre el Congrés de l’AMAP. 
 
S’informa també sobre la creació del nou grup de comunicació i que la Sònia Jiménez serà la 
coordinadora del grup i per tant entraria a la comissió permanent. 
 
També s’informa que hi ha un contracte amb pràctiques d’un alumne que farà un estudi sobre 
les aigües subterrànies en el terme municipal de Terrassa. S’anirà informant al respecte. I 
també que el treball tutelat de Can Jofresa va endavant. 
 
En aquest moment també s’informa que malgrat que el reglament de l’OAT no obliga a cap 
paritat homes/dones, l’OAT compleix amb els criteris de paritat del 40/60 o 60/40 que altres 
reglaments si contemplen. Exactament el Plenari de l’OAT està format per un 40,6 % de dones 
i un 59,4 % d'homes. És una bona noticia. 
 
I per acabar fa una invitació a tots els membres de la permanent que si algú vol incorporar 
algun punt a la pròxima orde del dia del plenari de l’OAT que informi a la presidenta. 
 

4. Informació de les reunions 

El Sr. Santi Aragonés informa que la reunió del dia 14 de setembre sobre la pàgina Web de 
Taigua va anar molt bé. En quant a la presència, l’OAT va ser nombrosa en contra de la poca 
presència de Taigua i de l’Ajuntament. Tan mateix es va quedar que s’obria un debat sobre 
aportacions. I en aquests moments el seu grup de treball hi està treballant per presentar-los 
amb la idea que alguns aspectes siguin més destacats en la web i fàcil d’accedir-hi.  

Destaca que és la primera reunió i que això obre les portes al desitjat treball conjunt.  

El Sr. Francisco Rodríguez informa que va enviar els documents de l’exploració de l’OAT del dia 
14 de setembre i ara s’està a l’espera de la resposta per si es vol fer la proposta.  
 
La Sra. Àngels Tripiana informa sobre la roda de premsa de la presentació de la maleta 
pedagògica del 15 de setembre. La valora molt positivament. Hi havia molts mitjans, també 
alguna escola i creu que a partir de la roda de premsa ha arribat a la resta d’escoles ja que 
s’està demanant la maleta. La presidenta vol afegir que creu que va ser un èxit ja que es va 
veure el treball realitzat. A partir de la presentació s’han creat vincles per RRSS amb les escoles 
i d’altres. 
 
El Santi Aragonés informa sobre la reunió de tarifes del 21 de setembre. En primer lloc, l’Anna 
Crispi, directora del servei de medi ambient, va fer la introducció per explicar l’actual sistema 
tarifari. També va explicar que aquest proper any 2022 hi ha congelació de les tarifes. I el 
gerent de Taigua va explicar els motius del sistema tarifari que inclou la quota de servei i va 
fer una explicació de la situació de la xarxa en alta que és del 1941 i que s’hauria de renovar 
ja. També va explicar les inversions necessàries i el seu cost. El març de 2022 es vol establir al 
nou sistema tarifari. El Sr. Francisco Rodríguez considera que és important preveure i preparar 
un pla de treball al respecte. El Santi Aragonés considera que seria important assessorar-se 



 
 

amb els enginyers sense frontera per treballar aquest tema i saber que també s’ha de tenir en 
compte la vessant política sobre el preu de l’aigua. 
 
S’acorda que es contactarà amb Enginyeria Sense Fronteres per abordar i formar-se en aquest 
tema. 

5. Estat de la memòria  

La coordinadora, la Sra. Eva Nogueras, exposa l’esborrany de la memòria  de l’OAT (2019-2020) i 
n’explica la seva estructura per tal que els membres de la comissió permanent la revisin i facin les 
seves aportacions mitjançant el google drive. I es proposa tenir la memòria finalitzada a finals 
d’octubre. 

6. Balanç del pla de treball i pressupost 2021 (Eva) 

La coordinadora també exposa el pressupost del 2021 i manifesta la necessitat de començar a 
facturar per justificar les diferents partides.  

7. Preparació pla de treball 2022  

La Sra. Bea Escribano informa que s’ha d’iniciar el pla de treball de 2022 i proposa que cada grup 
faci les propostes respectives. 

8. Torn obert de paraules 

No hi ha preguntes 
 
La sessió finalitza a les 18:00 


