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ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DE  L’OBSERVATORI DE L’AIGUA DE TERRASSA 
 
 
 
Sessió:  Extraordinària 

Data:   11 d’abril de  2019 

Hora:   17.00 hores 

Lloc:   CC Maria Aurèlia Capmany  

 
Assistents: 

 
Entitat Representant 

President Juan Martínez Magaña 

Vicepresidenta Beatriz Escribano Rodríguez de Robles  

Secretària Olga Buxeras Sanahuja 

Tinent Alcalde  de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat Marc Armengol Puig 

Dos representants Grups de recerca relacionats amb el 
cicle de l’aigua 

Martí Rosas Casals ( Vocal)  
Beatriz Amante Garcia 

PdeCAT Aleix Pons i Coll 

CUP David Iglesias Xifra 

PP Isidro Martínez Acuña 

Aigua és Vida Emili Diaz Membrives 

Taula de l’Aigua de Terrassa Francisco Rodríguez González 

FAVT Salvador Pérez Riera 

Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana Dolors Frigola Comas 

Unió de Consumidors de Catalunya Miquel Herrero 

Aliança contra la Pobresa Energètica Xavi Pallarés Carbó 

CECOT Abraham Arcos Torres 

GREINTEC Joan Comallonga i Galí 

Cambra de Comerç de Terrassa Josep Prats i Llopart 

CCOO Enrique Rodríguez Ruiz 

CGT Josep María Pi Janeras 

Representant de persones que treballen a la EPEL Francisco Garcia Garrido 
 
 
Han assistit com a observadors: 
- Sra. Manuela Alonso de las Heras en representació de dones d’aigua 
- Sr. Hug Lucchetti que realitza un Màster d’Acció Comunitària 
- Sr. Juan Cano Ortiz de l’Associació de veïns del Segle XX 
- Sr. Francesc Figueras, President del Col.legi d’Enginyers del Vallés 
 
Han excusat la seva absència: 
- Sr. Salvador Domínguez, que envia com a representant de la Unió de Consumidors de Catalunya, al tècnic 
Sr. Miquel Herrero. 
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- Sr. Alexandre Josep Aranda Colorado del grup politic ERC-MES 
- Srs. Xavi Martínez Ramírez i Xavier Matilla Ayala del grup politic TeC 
-  Sra. Àngels Tripiana Barniol, del Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana, que en el seu lloc assisteix la Sra. 
Dolors Frigola. 
- Sr. Francesc Zaurin Moran, representant de l’Observatori Ciutadà Municipal 
- Sr. Jordi Morató Farreras, representant de Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC 
- Sr. Lluís Rístol Ubach, representant titular del Gremi Hostaleria de Terrassa i Comarca 
 
No han assistit: 
- Grup Polític PSC 
- Grup Polític Ciutadans 
- UGT 
- 1 Representant de les persones que treballen a l’EPEL  
- Els representants de la Xarxa Directors/es Escoles Públiques de Primària i de Secundària, Batxillerat i 
Formació Professional i per la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Terrassa 
  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Ordre del dia 

 
1. Aprovar l’acta de la reunió anterior celebrada el 14 de març de 2019. 

 
2. Discussió i aprovació del Pla de Treball 2019 de l’OAT. 

 
3. Discussió i aprovació del pressupost. 

 
4. Creació dels grups de treball. 

 
5. Aprovació de las bases de la convocatòria de la plaça de Coordinació de l’OAT.  

 
6. Precs i preguntes 

 
 
 
Inici: 17.10 hores 

 
Punt  preliminar 
 
El President, Sr. Juan Martínez, explica l’ordre del dia fixat i exposa que com que s’ha dictat Sentència pel 
Jutjat Contenciós-Administratiu en el procediment entre l’Ajuntament de Terrassa i Mina Pública d’Aigües de 
Terrassa, el Sr. Josep Playà, Cap dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Terrassa, farà una explicació i 
aclarirà els possibles dubtes que puguin sorgir. 
 
El Sr. Josep Playà, explica que sobre l’acord de Ple de data 1/12/2016 que aprovava la finalització del 
contracte, la reversió dels béns, i les pròrrogues, es van interposar 4 recursos, de Mina, Agbar, Accionistes 
Mina, i Aigües de Matadepera. 
 
Que la Sentencia  es desfavorable als criteris i interessos de l’Ajuntament. 
 
Que conseqüències a data d’avui no en té, l’acte administratiu és executiu, no es modifica cap situació 
jurídica, i la Sentència s’ha de recórrer. 
 
Que en els pactes firmats entre Mina i Ajuntament, es va preveure que no hi haurà execució de Sentència. 
S’ha d’interposar recurs perquè la Sentencia declara que la reversió i les modificacions que hi ha hagut a les 
pròrrogues no són correctes. 
Les pròrrogues ja han estat efectuades, són qüestions merament jurídiques. 
 
Els aspectes que es discuteixen a la reversió són: la xarxa del centre, la informàtica, el laboratori i els 
vehicles. 
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En resum, es recorrerà la Sentència, i l’acte administratiu segueix sent executiu. 
 
El Sr. Marc Armengol, explica que la nova sentència tardarà uns anys, i que  segons com, s’anirà al Tribunal 
Suprem, i pot tardar uns anys més. Que mentrestant Taigua segueix amb les seves tasques. I que sobre la 
reversió de béns, aquest tema s’ha tractat en els acords firmats entre Mina i l’Ajuntament, que per exemple 
sobre els vehicles, els rèntings de Mina ja havien finalitzat, i s’ha contractat de nou, i el tema més seriós és 
la xarxa del centre de la ciutat. 
 
El Sr. Salvador Pérez planteja perquè amb la negociació amb Mina, no es va posar la condició  de no 
continuar amb els procediments judicials i que perquè Taigua no té un pla de comunicació per contrarestar 
les informacions i aclarir les preocupacions de la ciutadania. 
 
El Sr. Playà aclareix que existeixen altres recursos, sobre la gestió del servei, i que sí que es va demanar la 
suspensió dels mateixos, però sobre el tema de la reversió es va deixar, pactant que no hi hagués execució 
provisional. 
 
El Sr. Marc Armengol remarca que la municipalització no està en qüestió, i que els acords s’han près en un 
marc de traspàs, dels que se’n deriven uns contractes públics. 
 
El Sr. Josep Maria Pi, pregunta si suspensió vol dir desistiment, i que des de Taigua s’hauria de fer un 
comunicat seriós, explicant bé tot, i treure les incerteses. 
 
El Sr. Marc Armengol, explica que l’endemà de la Sentència, l’Ajuntament va fer una nota de premsa, que 
explicava que respecta la Sentència i que s’apel.larà, i que pren nota per per ser més clars i arribar a més 
gent. 
 
El Sr. Francisco Rodríguez, diu que s’ha d’exigir transparència davant del canvi de model, que és lo 
important. 
 
El Sr. Salvador Pérez, explica que Mina fa comunicacions, i que la primera factura que va emetre Taigua va 
ser més cara, i si hi ha una estratègia comunicativa de Taigua, per contrarestar les comunicacions de Mina. 
 
El Sr. Marc Armengol  diu que Taigua fa tres mesos que funciona i ho ha fet com a traspàs, amb un gerent 
provisional, i que entre les noves tasques del nou gerent, serà l’estratègia comunicativa. Que lo de la factura 
més cara, s’explicava en l’última factura, es va publicar al Diari, i es torna a enviar un full als usuaris que ho 
explica. Les tarifes son iguals des de 2014.  
 
El Sr. Juan Martínez agreix les explicacions del Sr. Josep Playà. 
 
1. Aprovar l’acta de la reunió anterior celebrada el 14 de març de 2019. 
 
La Sra. Beatriz Escribano, Vicepresidenta, fa una esmena, en el sentit que en la seva presentació de la 
candidatura a la Vicepresidència, va exposar que havia format part de la Taula de Residus, però que també 
va exposar que forma part de la Taula de l’Aigua - educació, fent-ho constar així en l’acta. 
 
2. Discussió i aprovació del Pla de Treball 2019 de l’OAT. 
 
El Sr. Juan Martínez vol fer una explicació del document de treball, que és complex, i que no s’ha rebut cap 
esmena. 
 
El pla de treball és lo que millor defineix l’OAT, i que cobrirà part d’aquest any, i part de l’any que ve. 
 
El pla de treball comença a partir d’unes referències prèvies, i s’emmarca dins d’uns principis i d’unes 
funcions definides pel Reglament i que el pla ha de prendre en consideració. 
 
I que disposa de dos fonts: 
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- Taula-recerca: és una xarxa de col·laboració dins del marc més acadèmic, tècnic i professional de 
persones dins de l’àmbit universitari. La xarxa col.laborativa amb l’OAT es declara com espai de treball, i pot 
incorporar persones en els grups de treball, és una font de recursos humans i econòmics de l’OAT 
 
Hi ha un altre àmbit,  
 
- Taula-educació: és una xarxa integrada pel món educatiu, i que intenten posar en marxa activitats i 
iniciatives dins de l’àmbit de l’OAT. També és una font dins la nova cultura de l’aigua. 
 
En quan al punt 2) de les tasques i àmbits, dins de l’infinitat de coses a fer, s’ha dividit en els següents 
àmbits: 
1. Àmbit de gestió (a,b,c) 
2. Àmbit de comunicació (a i b)  
3. Àmbit de control social, funció bàsica i s’han inclòs els punts a, b i c, s’ha d’establir un pla de control 
social de tot el treball de cicle de l’aigua a la ciutat i exercir-lo. 
4. Àmbit de participació/entitats: a) dinamitzar grups de treball oberts a la ciutadania i b) desenvolupar 
noves jornades. 
5. Àmbit NCA/escoles que es divideix en varis punts, s’han de recullir les activitats que es proposen en els 
àmbits educatius, executar i desenvolupar les activitats educatives, desenvolupar estudis sobre temes 
determinats, que han d’acabar en propostes. 
6. Àmbit de estudis/recerca: 
a. estudi/proposta sobre dret humà, justícia social, prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, 
connectant-lo amb el tema tarifari. 
b. Estudi/proposta sobre sistema d’informació, transparència i indicadors. És una competència bàsica de 
l’OAT. La transparència connectada amb els indicadors que permetin fer un seguiment, d’acord amb els 13 
principis marcats com a objectius. 
c. Estudi/proposta sobre petjada hídrica, economia circular i serveis ecosistèmics. El cicle de l’aigua de la 
ciutat connectant-lo amb les implicacions de consum i connectat a la petjada hídrica. 
Té a veure amb la eficiència i eficàcia del consum de l’aigua a la ciutat. 
La importància dels serveis ecosistèmics, també. 
No només gestió del servei, si no tot el cicle de l’aigua a la ciutat. 
d. Estudi proposta de qualitat i sabor de l’aigua. Tema molt present a la ciutat. Estudis amb propostes 
concretes. 
e. Estudi/proposta sobre l’eficiència hidràulica/econòmica de la xarxa de distribució. Proposat per grups de 
recerca molt específics. 
f. Estudi/proposta sobre governança democràtica de l’aigua. L’Observatori de drets socials i econòmics 
proposa aquest estudi. Hi ha un tesi doctoral de la governança de l’aigua, volen fer un treball més 
aprofundit, desenvolupar més el concepte de governança i aportar idees i valoració de procés. 
g. Tutorització de treballs. No és un estudi, és un àmbit definit com àmbit de treball. Tutoria de treballs de 
recerca de escoles, el que es pot fer en treballs de màster/doctorats, involucrar la universitat. 
h. Projectes europeus i font de finançament. Finançament extern, hi ha tres fonts de finançament, el 
pressupost, el no pressupost però si del pressupost municipal, d’accions que es puguin fer, i de recursos 
externs. 
7. Àmbit de dictàmens.  OAT pot emetre dictàmens sobre temes claus que té com a competència. No 
s’han concretat quins son els dictàmens a fer, o bé Taigua, o bé el Ple, o el govern pot encarregar un 
dictamen. Alguns poden ser preceptius. 
 
Un cop exposat el pla de treball s’obre el torn de paraules: 
 
- El Sr. Isidro Martínez diu que Mina pot tenir estudis, el Sr. Juan Martínez explica que hi ha el Pla director 
com un acord, i que ha de transmetre el coneixement a través dels informes demanats. 
- El Sr. Salvador Pérez, fa una valoració molt en positiu de la tasca efectuada, i que els tempus i ritmes 
condicionaran. Que tots aquests estudis necessiten un temps, i que el Consell d’Administració es reunirà 
cada mes, i és important portar i plantejar propostes. Que el Consell pren decisions i s’ha de relacionar amb 
els objectius de l’OAT. 
Que el control social és molt important i que s’ha d’establir amb la màxima celeritat, i poder explicitar en el  
Consell el que es pensi en l’OAT, com a representants dels ciutadans. 
Quin pla de comunicació tindrà Taigua, com empresa pública, tracti temes que interessen com educació 
ambiental, accions de sensibilització... determinar una estratègia col·lectiva. 
- El Sr. Juan Martínez, explica que el Consell variarà, amb les eleccions, i que després es farà un nou 
consell, amb els polítics, tècnics i els representant de l’OAT i treballadors de l’empresa. 
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Es un treball molt gran i no cal córrer, i que tots els temes són importants. 
Que evidentment que els representants en el Consell, han de tenir un equip de treball que els recolzi, i que 
es crea un grup de treball en aquest sentit. 
- La Sra. Beatriz Escribano, es disculpa pel retard, i manifesta que ens hem de coordinar, i no entrar en 
divergències. Que davant del Consell s’ha de pautar i tenir agilitat en intervenir. Que és un projecte, en el 
punt de mira de molta gent, i que la col.laboració és bàsica i molt important.  Permeabilitat amb la 
informació, si no no s’assolirà la fita. 
- El Sr. Isidro Martínez manifesta que és un estudi fantàstic, és un gran treball de tipus acadèmic, amb grans 
idees, i que s’ha de saber qui som i els mitjans. 
- El Sr. Juan Martínez, diu que s’ha d’involucrar gent de fora, que hi ha molta gent, que té molt a dir. 
Que és un espai de sumar, de fer coses, i donar resultats, que és un pla de treball molt ambiciós, i està 
prioritzat el que és necessari, per aquest any i el vinent, i que s’han de construir els grups de treball. 
- El Sr. Salvador Pérez, remarca que som tots, que no hi ha grups, que és important jeraquitzar els temes, i 
que no vol dir que un vagi en contra dels altres, però que tenen ritmes diferents. Que ara vindran molts 
temes, pressupost, tarifes, aprovació de preus, i  que marcarà un ritme diferent als estudis. 
S’han d’establir prioritats. 
- El Sr. Juan Martínez, diu que hem de tenir un projecte, i una pota és seguir a Taigua, però no es poden 
destinar tots els recursos per fer el seguiment de Taigua, que a vegades ens haurem d’abstenir al consell 
per falta d’informació. És impossible fer un control en línia del desenvolupament del servei. 
- El Sr. Xavi Pallarès diu que s’ha de construir un argumentari, i que cada persona participarà en els grups 
que conegui. 
Com que ha de marxar una mica abans, demana poder presentar la seva exposició, que havia de ser 
plantejada al final de la reunió. 
Planteja que es busquin solucions als habitatges sense comptador, que va sortir una instrucció per posar 
comptadors solidaris, per les llars vulnerables. Aquesta instrucció està vigent, però hi ha casos on el dret a 
comptador se’ls hi nega. 
Proposa demanar dades a l’Ajuntament, i si s’està portant a terme la instrucció, si OFIMAPE està complint, i 
que es pot fer des de l’OAT, garantir l’accés a les llars, i no criminalitzar les persones vulnerables. 
- El Sr. Marc Armengol, exposa que no es talla l’aigua a ningú per motius econòmics, i que hi ha alternatives 
a punxar l’aigua. 
- El Sr. Xavi Pallarès manifesta que s’ha de ser proactiu, fer polítiques, fer-ho saber, posar comptadors, i fer 
el seguiment des de l’OAT, fer un grup de treball, pel dret d’accés a l’aigua. 
 
 
3. Discussió i aprovació del pressupost. 
 
El pressupost en divideix en diferents punts: 
 
1. Àmbit de gestió, despeses de funcionament, de comunicació, i tasques específiques, com la web. 
2. Àmbit de comunicació, no hi ha import pressupostat, perquè la web s’ha inclòs en el punt anterior. 
3. Àmbit control social, es destinen 1000 euros a una jornada de control social. 
4. Àmbit participació/entitats. Es preveuen 3 jornades, amb una partida de 3000 euros. 
5. Àmbit ANC/escoles. Nova cultura de l’aigua i escoles. Es destinen 500 euros premi logo, 1500 euros 
premi treballs recerca i 10000 euros per dinamitzar les escoles, material, execució activitats. 
6. Àmbit estudis/recerca.  a)Treball que ha desenvolupar el govern,  Taigua i l’OAT, es posa en marxa un 
grup de treball sobre dret humà, dret d’accés i justícia social . b) Desenvolupar estudi i proposta sobre 
sistema d’informació, transparència i indicadors, amb pressupost 10000 euros, es d’execució immediata i es 
crea un grup específic. c) Sobre petjada hídrica i economia circular, i d) Sobre qualitat i sabor de l’aigua, 
queden vinculats al Pla director, amb un treball integrat dins del Pla. e) Sobre eficiència hidràulica i 
econòmica, també vinculat al Pla Director, no té grup d’estudi particular, es faria un procés de trobada entre 
tècnics de territori, Taigua, i grups de recerca de control de xarxes, per posar en contacte els serveis tècnics 
amb el coneixement, ha de sortir una proposta concreta de col.laboració. f) es un estudi cofinançat per la 
Generalitat, la Universitat de Girona, observatori DESC i l’OAT amb una aportació de 5500 euros. 
Aquests son els temes que tenen finançament. 
Els treballs de recerca, no en tenen, només en té el premi de recerca. 
h. Propostes de projectes europeus i altres fonts que aportin finançament , hi haurà grup però no 
pressupost. 
 
7. Àmbit dictàmens. Tampoc té pressupost. No està definida la tasca. 
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El Sr. Josep Maria Pi pregunta que sobre el punt 6 b) d’estudi/proposta sobre sistema d’informació, 
transparència i indicadors: quin tipus d’informació, com es tracta, com es canalitza, i els indicadors com a 
elements de mesura, per indicar lo que s’està fent, per saber si es millora, i si es farà amb gent de fora o de 
dins de l’OAT. 
 
Se li dona resposta dient que els grups de treball són oberts, amb gent del Plenari i de fora, i que el període 
de desenvolupament dels estudis és 2019-2020. 
 
La Sra. Beatriz Escribano indica que els projectes europeus i fonts, es sumaran als 31000 euros 
pressupostats. 
S’ha fixat al revés, un pla de treball sobre un pressupost establert i tenim uns recursos limitats, que en un 
futur s’haurà de negociar un nou pressupost. 
 
La Sra. Beatriz Amante comenta la possibilitat d’utilitzar els doctorats amb l’empresa Taigua. És un tema a 
tractar en pròximes reunions, i això proporcionaria personal a temps complert per treballar en temes  
d’interès per les dues parts, i depèn de la modalitat, s’aporta una suma a l’empresa que acull el doctorat i a 
la institució pública o laboratori d’acollida, sent un win-win per tots. 
 
El Sr. Francisco Rodríguez, planteja que el grup de control social és important, que surti un equip per aquest 
tema, i que com es farà per arribar a la ciutat, i a la gent que es vulgui incorporar. 
 
Al no haver-hi més temes a tractar, es dona per aprovat el pressupost. 
 
 
4. Creació dels grups de treball. 
 
Es proposa: 
 
1) Grup de control social 
2) Grup de costos, justícia social 
3) Grup de sistemes informació, indicadors, transparència 
4) i 5) petjada hídrica i qualitat i sabor de l’aigua ( en el marc del Pla director) 
6) Grup de projectes europeus i fonts de finançament. 
 
 
5. Aprovació de las bases de la convocatòria de la plaça de Coordinació de l’OAT. 
 
En aquest punt el Sr. Aleix Pons m’ha indicat que expressi el seu vot negatiu per no disposar de la 
documentació complerta. 
 
El Sr. Juan Martínez exposa que un tècnic és fonamental en tot el treball que s’ha de fer, que fa molt que si 
està treballant, i que és complicat ja que la creació és regulada per l’Ajuntament i hi ha un marge de 
discussió limitat, i qualsevol modificació ha de passar per l’aprovació dels sindicats. 
Un punt important és definir la plaça. 
 
Horari: temps complert 
Sou: correspondria un 14/15/16 dels nivells de l’Ajuntament 
Durada: un any prorrogable 
Missions: genèriques i les definides en el Reglament 
Requisits: molt genèrics 
Formació: llicenciatura o equivalent, amb estudis superiors. 
 
Un altre tema important és el Tribunal, està molt regulat, però s’hi ha afegit, un tècnic i un assessor. 
 
El procés consta de dos fases, oposició ( presentar i defensar un treball) i concurs (mèrits, experiència 
laboral i formació). 
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El Sr. Salvador Pérez planteja unes qüestions: que la reorganització de l’Ajuntament afectarà, que els nivells 
retributius podrien ser 11/12, de qui dependrà la figura del coordinador, ja que de qui depengui, pot afectar 
el funcionament, pot haver-hi conflicte d’interesos, que no tingui la transparència que cal en l’OAT. I que en 
el Tribunal s’ha de buscar la màxima transparència. 
 
El Sr. Juan Martínez, li explica que lo que proposa el Sr. Pérez s’ha plantejat, i que en última instància 
impera una actitud de confiança. Que és la sisena proposta, i que serà oberta a fora, no es promoció 
interna. Estarà adscrit a Medi Ambient. 
 
Quan es tinguin les bases definitives es donarà còpia. 
 
Es procedeix a la votació, i es fa constar que el Sr. Aleix Pons del Grup Polític PdeCAT, que ha tingut que 
marxar abans de fer-se la votació, manifesta el seu vot negatiu, per no haver tingut la documentació a 
temps.  
 
El Sr. Juan Martínez fa constar que segons el Reglament per votar s’ha d’estar present. 
 
El resultat és 13 vots afirmatius, 4 abstencions i 2 vots en contra ( 1 vot del Sr. Aleix Pons), i s’aproven les 
bases de la convocatòria per la plaça de Coordinador de l’OAT. 
 
 
 
 
6.  Precs i preguntes 
 
No havent més preguntes, s’aixeca la sessió a les 20.15h. de la qual s’estén aquesta acta. 
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