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ACTA REUNIÓ ORDINÀRIA DE  L’OBSERVATORI DE L’AIGUA DE TERRASSA 
 
 
 
Sessió:  Ordinària 

Data:   3 de desembre de  2019 

Hora:   17.00 hores 

Lloc:   Casal La Maurina 

 
Assistents: 

Entitats        Representants 

President        Juan Martínez  

Vicepresidenta (representant de Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC) Beatriz Escribano 

Secretària        Olga Buxeras  

Regidora responsable del govern municipal del servei de l’aigua Lluïsa Melgares 

Grup Municipal Tot x Terrassa      Susanna Martínez 

Grup Municipal ERC-MES-AN      Alexandre J. Aranda 

Grup Municipal Socialista      Alba Soldevila 

Grup Municipal Junts per Terrassa     Marta Sánchez 

Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana     Dolors Frigola 

UGT – Vallès Occidental      Montse González 

Taula de l’Aigua de Terrassa      Francisco Rodríguez 

Comissions Obreres (CCOO)      Sergi Martínez 

Xarxa Escoles – Institut Secundària (Taula-Educació)   Mario Vendrell 

Gremi d'Instal·ladors de Terrassa (GREINTEC)    Joan Comallonga 

Federació Associació de veïns de Terrassa (FAVT)   Salvador Pérez 

Aigua és vida        Emili Díaz 

Grups de recerca – Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)  Martí Rosas (Vocal)  

Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL (Taigua)     Juan Cazorla 

Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL (Taigua)     Domènech Bruguera 

AAVV Segle XX       Juan Cano 

Dones d’Aigua        Montse Flores 
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Han assistit per part de l’Ajuntament, que participaran en el Plenari: 
- Sra. Cristina Escudé, directora de l’Àrea Territori i Sostenibilitat. 
- Sra. Anna Crispi, cap del Servei de Qualitat Ambiental. 
 
 
Han assistit com a observadors: 
- Sra. Isabel Marqués, com a Síndica de Greuges. 
- Sra. Manuela Alonso, en representació de Dones d’aigua. 
- Sr. Santi Aragonés en representació i suplent de la Taula de l’Aigua de Terrassa. 
- Sra. Roser Parés, com a particular. 
- Srs. José Luis Charles Gracia (suplent)  i Pepe Sánchez, en representació de la FAVT. 
- Sra. Puri Carmona, en representació de la comunitat educativa. 
- Sra. Sònia Aguilera, Sra. Valeria Santiago i el Sr. Sergio Santiago, en representació de Justícia 
Energètica. 
 
 
Han excusat la seva absència: 
- Sra. Beatriz Amante, representant dels grups de recerca. 
- Sra. Àngels Tripiana, representant del Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana. 
- Sr. Francesc Zaurin, representant de l’Observatori Ciutadà Municipal. 
- Sr. Abraham Arcos, representant de CECOT. 
- Sr. Josep Prats, representant de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis. 
 
No han assistit: 
-  Grups Municipal Ciutadans.  
-  Representant de l’Aliança contra la pobresa energètica. 
-  Unió Consumidors de Catalunya.  
-  Sindicat d’Activitats Diverses CGT. 
-  1 representants dels centres d’ensenyament. 
-  1 representant de la Xarxa d’Escoles.  
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Ordre del dia 
 

1. Presentació nous membres del Plenari. 
 
2. Aprovar l’acta de la reunió anterior celebrada el dia 25/06/2019. 

 
3. Informe de Presidència. 

 
4. Informe grups de treball + taula-educació. 

 
5. Aprovació Pla de treball i pressupost 2020. 

 
6. Elecció logotip OAT. 

 
7. Situació dret humà a l’aigua a la ciutat. 

 
8. Torn obert de paraules. 

 

 
 
Inici: 17.15 hores 
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Qüestió prèvia: 

Es modifica l’ordre del dia, i  el punt  7) Situació dret humà a l’aigua a la ciutat,  es tractarà després 
del punt 3), degut a que és indispensable la presència de la Sra. Lluïsa Melgares per tractar el 
tema, i  ha de marxar abans d’hora per assistir a una altra reunió. 

 

1. Presentació nous membres del Plenari 
 
Es presenta com a regidora responsable del govern municipal del servei de l’aigua a la Sra. Lluïsa 
Melgares, i a la Sra. Cristina Escudé, com a  directora de l’Àrea Territori i Sostenibilitat, i a la Sra. 
Anna Crispi com a cap del Servei de Qualitat Ambiental de l’Ajuntament de Terrassa, que 
assisteixen al Plenari. 
 
Així mateix es fa la presentació dels nous membres designats pels grups polítics municipals: 
 
La Sra. Susanna Martínez pel Grup Municipal Tot x Terrassa, la Sra. Alba Soldevila pel Grup 
Municipal Socialista, la Sra. Marta Sánchez pel Grup Municipal Junts per Terrassa, i el Sr. 
Alexandre J. Aranda que representa al Grup Municipal ERC-MES-AN. 

 

2. Aprovar l’acta de la reunió anterior celebrada el dia 25/06/2019. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària anterior de 25 de juny de 2019. 
 
 
3. Informe de Presidència 
 
El Sr. Juan Martínez presenta un power point amb l’informe de Presidència, on desenvolupa qui 
som? i què fem? l’Observatori de l’Aigua de Terrassa, que s’adjunta a la present acta. (Annex I) 

En aquest punt, també es parla de temes importants per l’Observatori:  

Coordinador: Exposa que hi ha hagut una reunió amb el govern, i també amb les Sres. Cristina 
Escudé i Anna Crispi. És un plaça que es crea dins de l’Ajuntament i que apart de les tasques a 
realitzar per l’OAT també realitzarà la tasca de coordinació de les rieres, d’aquesta doble 
funcionalitat, es farà una avaluació posterior, per veure si es possible desenvolupar les dues,  i 
sinó es farà un desdoblament de funcions. 
 
Primer sortirà per mobilitat dins de l’Ajuntament, i si quedés vacant s’obrirà a fora. 
 
La plaça sortirà en breu, però el procés dura uns 2/3 mesos. 
 
Davant la pregunta de si en el Tribunal hi haurà algun membre de l’OAT, s’indica que es preveu 
dins la composició un membre extern, amb veu i sense vot. 
 
La Sra. Cristina Escudé, sobre aquest tema, matisa, que és un lloc estructural de l’Ajuntament i 
que tindrà una assignació de funcions, que sortirà per mobilitat interna, i si queda desert sortirà 
a fora, però que seran exigents que es reuneixin tots els requisits. 
 
Espai físic: sobre l’espai físic  es considera necessari espai per a 2 llocs de treball + reunions. 
 
El Servei de Patrimoni té l’encàrrec de buscar un lloc, l’Ajuntament planteja que pugui ser cap 
els barris, ja que s’està treballant en una descentralització de la ciutat. 
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Espai coordinació 
S’està treballant per crear un espai on interactuïn, hi hagi una col·laboració entre l’OAT, serveis 
tècnics de l’Ajuntament i TAIGUA. 
 
Àmbit de comunicació 
Tenim el logotip que després es farà la presentació. 
S’està treballant per posar en marxa la web, i es preveu que es tingui sobre abril/maig, mentre 
es farà una remodelació del espai que té l’OAT dins de la web de TAIGUA. 
També es va establir per la Comissió Permanent, l’enviament un cop al mes, de noticies i 
informació a través de l’OAT-info (llista d’enviament electrònica). 
 
Participació 
Els grups de treball estan en funcionament, i s’estan desenvolupant jornades i seminaris. 
 
Escoles, s’han tractat diferents temes: 

- Concurs logotip. 
- Premi al millor treball, no s’està fent de moment. 
- Pla d’estudiants en pràctiques. 
- Tutorització treballs de recerca. 
- Estudis previstos 2019-2020. 
- Recerca, l’OAT fa de pont entre TAIGUA i els grups de recerca de la universitat. 
- Hi ha feta la proposta d’activitats educatives i treballs de recerca. 
- Tesis doctoral d’Edurne Bagué, sobre la remunicipalització de l’aigua a Terrassa. 
- Treballs de final de màster. 

 
 

7. Situació dret humà a l’aigua a la ciutat 
 
Intervencions: 
 
Juan Martínez 
 
El Sr. Xavi Pallarès, representant de l’Aliança contra la pobresa energètica en la seva intervenció 
en el Plenari de 25/04/19 va  presentar la seva denúncia sobre l’incompliment de la instrucció del 
2016, que pretenia donar una solució al conflicte sobre els comptadors d’aigua a persones en 
risc de residència. 
 
Sobre aquest tema, surten 5 objectius:  

1.  Informe diagnòstic sobre l’aplicació de la instrucció i article 6 de la Llei de pobresa 
energètica. 

2.  Revisió del protocol. 
3.  Revisió del sistema vers la població. 
4.  Indicadors.  
5. Estudiar l’abast del problema. 

 
Dins de l’àmbit municipal s’està treballant amb serveis socials, TAIGUA i OFIMAPE. 
 
També es va parlar d’aquest tema a la reunió que es va mantenir amb l’Alcalde. 
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Per part de TAIGUA, han rebut resposta del Sr. Ramón Vázquez, informant que ho estan 
treballant, i que sobre les cartes enviades, que no hi ha una campanya especial, sinó que entrava 
dins del procés normal d’informar sobre les situacions fraudulentes que es detecten, i que no s’ha 
tallat l’aigua a ningú, i que des de l’agost no s’envia la carta a ningú. 
 
Que l’OAT rep queixes de falta de resposta, però que aquesta tramitació i respostes s’han de 
tramitar per l’Ajuntament. 
 
 
 
Santi Aragonés 
 
Que no esperem  que hi hagi un altre Plenari de l’OAT per actuar. 
Que hi ha una criminalització de les persones necessitades.  
Que serveis socials ha d’anar més enllà i fer una mediació, per informar que tindran dret a l’aigua, 
i no seran criminalitzats. 
Que calen mesures d’emergència. 
 
 
Susanna Martínez 
 
Que no es talli l’aigua a ningú. 
 
 
Sònia Aguilera 
 
Que ells acompanyen a les persones que ho necessiten i fan saber que els tècnics de 
l’Ajuntament que atenen a les persones vulnerables, estan desinformats i apliquen diferents 
criteris. 
 
Dolors Frigola 
 
Que hi hagi una informació clara i facilitadora, que ara es confusa quan es busca sobre el tema, 
per exemple OFIMAPE diu que els costos del comptador van a càrrec de la família vulnerable, i 
això els pot fer enrere, també parlen de 3 mesos d’empadronament, quan no és així. 
Que els treballadors entenguin el problema i que ara és una empresa pública, i ha de facilitar la 
gestió. 
 
 
Valèria Santiago  
 
Que des de que fan assessorament, 22 casos han estat denegats d’instal·lació de comptadors  
perquè estan ocupant. 
Que en dos dies, ja contesten que el banc no dona l’autorització, i que no és normal. 
Que per telèfon mateix els hi diuen que no els hi posen el comptador, i que no poden fer res. 
Que hi ha casos greus amb nens. 
 
Anna Crispi 
 
Que seria important fer un recull de les coses que no funcionen bé, ja que és necessari identificar 
els problemes. 
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Lluïsa Melgares 
 
S’està treballant en el tema. 
 
Temes importants a tractar és com comunicar amb el propietari, com comunicar amb les 
persones que resideixen a l’habitatge, enviar cartes, i establir protocols segons situacions. 
 
S’ha de poder diferenciar entre les persones vulnerables que compleixin la instrucció i regularitzar 
la situació, de les situacions d’impagament no vulnerable. 
 
S’ha modificat la tarifa social, el terme fixe fins el 100% abonament i canvi de nom gratuït a les 
persones vulnerables, i a tots els RER se’ls hi aplicarà la tarifa social.   
 
En resposta a les intervencions: 
Vol fer una especialització de les persones que fan l’atenció. 
Que li arribin les queixes a ella directament, mentre es fa el protocol que ha de corregir totes les 
coses que no estan funcionant bé. 
 
 
 
4. Informe Grups de Treball + Taula-Eduació 
 
En aquest punt, els responsables dels grups fan una exposició de la feina desenvolupada fins el 
moment i objectius. 
 
S’acompanya adjunt a la present acta, els documents amb els resums de les intervencions. 
 
Grup control social : Sr. Francisco Rodríguez. (Annex II) 
Grup transparència i indicadors: Sr. Martí Rosas (Annex III) 
Grup petjada hídrica: Sra. Beatriz Amante no ha pogut assistir, però ha aportat resum. (Annex 
IV) 
Grup qualitat i sabor: Sra. Beatriz Escribano (Annex V) 
Grup projectes europeus: El Sr. Abraham Arcos, no ha pogut assistir, i també ha enviat una 
explicació. (Annex VI) 
Grup dret humà a l’aigua: ja s’ha parlat en el punt anterior. (Annex VII) 
Taula-educació: Sra. Àngels Tripiana, no ha pogut assistir, el Sr. Emili Diaz informe en nom d’ella. 
(Annex VIII) 
 
En el torn de paraules, el Sr. Salvador Pérez manifesta: 
Que fer fora del grup de treball a la gent dels grups per no assistir i sense establir criteris, que  
no ho troba correcte ja que és voluntari i els grups de treball són oberts. 
Que els grups estan molt institucionalitzats, que s’hauria d’obrir més a la gent i no tant a cercles 
tancats. 
Que la documentació ha de ser pública. 
Que els informes s’han de tenir amb antelació suficient abans del Plenari. 
Que el nou pla de mandat no parla ni de l’OAT ni de l’aigua. 
Que ja s’han aprovat els pressupostos i que l’OAT no podrà dir res. 
En quan al coordinador per mobilitat interna, pot limitar la persona a escollir, i que si li posen la 
coordinació de les rieres tindrà molta feina i que sobre la qüestió de qui serà el seu responsable, 
varia molt si és el president o el director de serveis de l’Àrea. 
 
La Sra. Susanna Martinez, també manifesta : 
Que esta d’acord amb el  que ha dit el Sr. Salvador Pérez. 
Que la frescor del moviment ciutadà és molt important i ha d’avançar a la burocràcia, que ha de 
tenir un criteri independent. 
Que no es pot tallar l’aigua, amb comptador o sense. 
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El Sr. Juan Martínez contesta: 
Que també ho comparteix quasi tot. 
Que no anem sobrats de gent i que interessa gent de tota mena i de tot arreu. 
En quan a la documentació no han estat a temps però es tindrà en compte. 
Que hem de participar en la cerca de solucions. 
En quan al coordinador que si no pot abastar les dues coordinacions, se li separaran les funcions 
amb posterioritat. 
I que és cert que hi ha temes on l’OAT no ha arribat, com és el tema del pressupost. 
 
 
 
5. Aprovació pla de treball i pressupost 2020 
 
S’acompanya document adjunt, amb el pla de treball 2020 i el pressupost. (Annex IX) 
El Sr. Juan Martínez fa una explicació de totes les activitats, jornades, participacions. 
 
El Sr. Salvador Pérez manifesta que el pla de treball hauria de ser bianual, lligat amb el 
pressupost anual de l’Ajuntament, i que per ser aprovat necessitaria la documentació amb temps, 
per poder ser discutit amb el grup que representa. 
 
El Sr. Francisco Rodríguez, aclareix que el pressupost està elaborat sobre el pla de treball, 
determinat pels grups. 
 
Es fa la votació per l’aprovació del document del Pla de treball amb el seu pressupost: 
 
12 votacions a favor 
3 abstencions 
 
S’aprova el Pla de treball i pressupost per l’any 2020. 
 
Dins del punt del pla de treball surt el tema del Pla Director, manifestant el Sr. Santi Aragonés 
que si l’OAT intervindrà en el Pla Director, que si intervé com es farà, ja que està associat a la 
participació ciutadana.  
 
El Sr. Juan Martínez, explica que l’OAT ha demanat que es defineixin els objectius i continguts 
del Pla Director, el calendari de treball i els recursos. De moment hi ha dos estudis del pla de 
treball de l’OAT que tenen una vinculació al Pla Director, a falta d’una major definició, és molt 
possible que l’OAT es faci càrrec del debat social, per la qual cosa figura una activitat en el seu 
pla de treball. En tot cas manca fer una definició i de moment aquesta es limita a un  diagnòstic 
de la xarxa i un pla d’inversions a 10 anys, que ha de resultar del conveni amb MPATSA. 
 
El Sr. Salvador Pérez, diu que hauria d’estar destinat a altres temes pobresa energètica, 
educació, però que no ho incorpora perquè segueix el model que ja feia Mina Pública d’Aigües 
de Terrassa. 
 

6. Elecció logotip OAT 
 
La Sra. Beatriz Escribano explica que de totes les propostes, la Comissió en va triar 4, i que es 
van enviar als membres del Plenari per la votació. 
 
1 proposta: 1 vots 
2 proposta: 3 vots 
3 proposta: 4 vots 
4 proposta: 2 vots 
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Agraeix la col·laboració a l’escoles Cultura Pràctica i a l’Institut Montserrat Roig. 
 
La Sra. Isabel Marqués obre el sobre, i s’identifica com a guanyador/a a: Juana Camps de 2on 
ESO de l’Institut Montserrat Roig. 
 
Premi: 
Alumne 100 euros en material escolar 
Institut 200 euros, també en material escolar. 
 

7. Situació dret humà a l’aigua a la ciutat 

Tractat amb anterioritat. 

8. Torn obert de paraules 

La Sra. Dolors Frigola, en consonància amb lo que ha referit abans el Sr. Salvador Pérez, que 
es tornin a enviar correus per buscar més persones pels grups de treball. 

No havent més preguntes, s’aixeca la sessió a les 20:10h. de la qual s’estén aquesta acta. 


