
 
 
 
  

 

 Resum Reunió Plans de Treball OAT i Ajuntament (Cicle de l’Aigua) 

 

 
Dia:  25/01/2023 

Hora:  12:00h 

Lloc:  Sala 1 Carrer Pantà 20, 1ª pt. 
 
Assistents:  Anna Crispi, Marga Rodríguez, Bea Escribano, Paco Rodríguez i Eva 
Nogueras. 
 
  

Desenvolupament de la reunió:  
 
L’objecte de la reunió és aprofundir en el Pla de treball 2023 que es va presentar i 
aprovar al Plenari de l’OAT del passat 20 de desembre 2022 i comentar el Pla de 
treball del Cicle de l’Aigua que presenta el Servei de Medi Ambient. 
 
Des de l’OAT, es fa un repàs de les diferents partides pressupostàries i es comenten 
les dates que ja es tenen per a desenvolupar les diferents activitats (jornades, 
sessions, presentacions de treballs, estudis etc...) 
 
Des del Servei de Medi ambient, es comenta les principals línies estratègiques que es 
seguiran, relacionant-les amb les seves actuacions: 
 
1. PERTE comptadors/telemetria: S’està treballant intensament en tenir tot el 
necessari, juntament amb una empresa de consultoria especialitzada, per poder-lo 
presentar abans del 10 de febrer, data límit per al seu lliurament. 

 

2. TAIGUA /lloguer comptadors: Per a fer-ho efectiu, es va presentar una 
modificació que afectava a  la quota de servei, de l’Ordenança de tarifes. Es van 
presentar al·legacions. Actualment el tema està a l’espera que es pugui reunir la 
Comissió de preus de la Generalitat de Catalunya perquè faci un informe, que es 
preceptiu, per a poder tirar-ho tot endavant. Quan es sàpiga la data d’aprovació 
d’aquesta modificació s’endegarà la campanya de comunicació a la ciutadania. 

 

3. Tarifa en alta: Està pendent de l’ACA. Varen presentar al·legacions al desembre i 
està pendent que aprovi les tarifes en alta, el Consell d’Adm de l’ACA. 

 

4. Conveni amb l’ACA: Instal·lacions Abrera (veure si es poden fer inversions a les 
instal·lacions). 

 

5. Tarifes TAIGUA: Es va tenir una reunió a 3 bandes el passat 11 de gener i es va 
acordar establir un calendari de reunions i trobades per parlar de propostes 
determinades en relació a les tarifes. A principis de setembre es podrien presentar 
conclusions/al·legacions a l’ordenança per tal que es puguin revisar i aprovar en el Ple 
d’ordenances de finals d’any. 

 

6. Contracte Programa TAIGUA: Quan acabem amb el PERTE ens hi tornarem a 
posar. 

 

https://www.oat.cat/Oat/wp-content/uploads/2022/12/Pla-de-Treball-pressupost-2023.pdf


 
 
 
  

7. Trasllat d’ubicació de TAIGUA. Hi ha un cronograma que s’intenta complir. 

 

8. Tastos d’aigua / Qualitat i sabor de l’Aigua. A banda del Panell de tastadors, es 
vol fer en els mes de març o abrir dues sessions de tastos d’aigua en un grup reduït 
de persones usuàries representatives de la ciutat,  a nivell d’Ajuntament, TAIGUA, 
OAT, Gremi d’hostaleria. (Eva Tusell i Marga ho estan portant).  

 

Sense més assumptes a tractar, la reunió finalitza a les 13:37h. 


