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4.2.4 L’OAT al Consell d’Administració de TAIGUA

Durant l’any 2019 i 2020, l’OAT, cal aclarir que la representació efectiva de l’OAT, en el Consell
d’Administració de Taigua, ha estat circumscrita només a l’any 2020, tenint en compte que segons els
Estatuts de Taigua i el Reglament de l’OAT, podem tenir dos representants, això no va estar, no va ser
possible en l’any 2019, ja que, per qüestions formals de procediment i del tràmit del nomenament pel
Ple Municipal, del que a les hores era el nostre únic candidat, no va ser possible fins el mes de
desembre de l’any 2019.Per tant aquesta representació efectiva va començar a partir de la
convocatòria celebrada en el mes de maig del 2020.

El representant* de l’OAT ha assistit durant l’any 2020 a totes les sessions celebrades, amb les
intervencions que consten a les següents Actes:

· Acta del 15/05/2020

· Acta del 23/09/2020

· Acta del 30/11/2020

*Nota: recordar que el segon membre de l’OAT en el Consell d’Administració, va estar sense representació fins finals de l’any
2020, ja que  no va estar possible nomenar-lo per falta de candidat.

Aquestes tres sessions de l’any 2020, i com a primera experiencia, ens han servit per a constatar i
ressaltar de la importància d’estar com a OAT., present en l’òrgan de govern de l’empresa TAIGUA,
perquè sense aquesta possibilitat no es pot fer efectiva la participació en la presa de decisions de
l’operadora.

Ens ha permès veure que hi han uns mecanismes administratius ja normalitzats per l’administració
municipal que segons el nostre parer cal millorar, com pels següents exemples:

● Millorar la informació del portal de transparència de Taigua.
● Ampliar els terminis de presentació de la documentació dels temes a tractar segons l’ordre del dia

de les reunions fixades de Consell, que fins ara estan fixats en 3 dies mínim. Nosaltres hem
demanat que s’ampliï a 10 dies, perquè en la situació actual, no se’ns permet repassar i estudiar
el volum de documentació que se’ns fa entrega, de forma mínimament acceptable per anar a les
reunions amb un criteri consensuat, ja que, tot i que la representació en el Consell és a títol
personal, no podem oblidar que en el nostre cas, va en representació de l’OAT, i per tant
necessitem reunir-nos amb el grup reduït de la Comissió Permanent de l’OAT, per tractar tots els
temes de l’ordre del dia de la sessió corresponent.
Durant les 3 sessions de l’any 2020, aquesta necessitat, s’ha posat de manifest per escrit a la
Presidència i Secretaria del Consell, sense solució fins ara.

● Conèixer i poder establir un marc de confiança i col·laboració en la relació entre l’operadora
Taigua, els Serveis Tècnics Municipals, i l’OAT, que està donant els seus fruits i permeten a poc a
poc, de treballar de forma coparticipativa en la gestió i coproducció de propostes.

Totes les Actes aprovades de les reunions de Consell d’Administració, d’aquest any 2020, estan
publicades en el portal Web de Taigua.

Si voleu consultar les actes i la documentació de les tres reunions de l’any 2020, cal que accediu a
través d’aquest enllaç:https://taigua.cat/organitzacio-corporativa/
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