
Informe a la Permanent en relació a la participació al Consell 

d’administració de Taigua i al comunicat de dimissió de la 

Presidència de l’OAT  

 

M'agradaria començar intentant respondre a la dimissió del company i amic des de la carta 

que ens va presentar. 

No m'estendré en parlar de la seva capacitat de treball ja coneguda per totes, ni en l'exercici 

de la seva responsabilitat i compromís amb la tasca de posar en marxa aquest projecte, per 

caminar el pedregar sobre el qual tots els començaments transiten. Les emergències i 

demandes socials al voltant dels serveis bàsics no són sobrevingudes, estan enquistades en 

ciutats i municipis i ens desperten cada dia i en cada cantonada, esperant que aquells amb 

capacitats limitades o no, donin solucions viables i definitives a aquestes demandes essencials 

per a la vida. 

La creació de l'Observatori és una aposta de ciutat, una recerca d'espais d'equilibri a unes 

relacions socials que transiten entre l'obertura i el tancament de posicions. L'objectiu, 

desenvolupar ideari i relacions col·lectives de co-governança. En aquesta ciutat i en el cas de 

l'aigua, l'aposta va molt lluny i unes i altres acostem idees, projectes i, es van generar 

consensos. 

A la primera part, si va ser primera part! aconseguim definir entre tots els actors els objectius i 

el marc regulador, però com en tot procés natural entre diferents, també es van donar 

tensions, encara que a la llum pública res més aparegués que el resum. En aquest acord final 

de primera part, es va arribar amb una taula política que no va continuar i en la què van 

quedar temes essencials pendents a desenvolupar, en el marc del govern de l'aigua: Establir 

les temàtiques que requerien pronunciaments previs de l'Observatori, a la presa de decisions 

polítiques i l'altre gran tema, com s'establien les relacions entre els actors. 

El grup de treball a tres bandes: Política, Serveis tècnics i Taula, només arriba a escriure un full 

de voluntats. Un full que significava un pas molt important perquè definien les noves regles de 

joc on tots aportàvem, teníem veu i guanyàvem. En aquest debat inconclús per l'arribada de 

les eleccions municipals, l’hem d'afegir el canvi d'actors polítics que va succeir1. Aquestes 

qüestions per al mi transcendentals, les situo com a punts de partida, com a detonants de les 

situacions en què avui ens hi trobem. 

També i com podem imaginar, aquell acord no eliminava per se, ni la cultura de vida, ni els 

hàbits que conscient o inconscientment ens movien i mouen a totes les parts. 

Després d'aquest primer any de gestió pública, la comprensió i assumpció que "Ara l'aigua a 

Terrassa és de Totes", només ha donat els seus primers passos. Se'ns fa difícil, caminar cap a la 

 
1 La continuació de la taula de debat entre administració serveis tècnics i taula queda a l'espera del resultat electoral. La nova 

configuració del consistori va desplaçar a l'equip de govern i a la majoria de forces que havien participat en els debats fora de el 
tauler de joc. El nou equip de govern que ja assumia les tesis de l'aigua pública no havia participat en els debats d'aquesta taula i 
per tant els temes tractats havien de tornar a ser considerats. 



concreció del paper i situació de cada actor i sobretot, del paper que juga o ha de jugar l’OAT 

en el triangle Govern-Gestor-OAT que és encara, més embrionari. Tots vam coincidir en no 

voler una gestió privada i que els nostres objectius eren altres, però estem en les albors del 

que han de ser els marcs relacionals, participació, control social, rendició de comptes, 

consulta, decisió ... Estem transitant espais desconeguts, on cada actor (encara que de vegades 

sembli absent), aporta i procura, en la suma de l'objectiu col·lectiu. La tasca és com omplim 

amb dosis de contingut real, visible, el que les companyes italianes del Moviment Aqua Bene 

Comune van voler definir al seu lema "S'escriu aigua i es llegeix democràcia". Això no serà 

tasca fàcil per a ningú, però és tasca de tots i totes, d'uns i d’altres. 

La nostra "gran gesta" avui, és un nen d'un any, que cau i s'aixeca il·lusionat i ple de vida, que 

necessita de cures per créixer i independitzar-se. I avui, hem tornat a ensopegar i caure, però 

com sabem, la força resideix en aixecar-se i continuar. No hi ha una altra. Si abans semblés que 

el problema "estava clar i fora de nosaltres", avui sembla que el problema "està dins i som 

nosaltres", de totes les que volem escriure aigua i llegir democràcia. I això ens obliga a totes a 

conrear sensibilitats i empaties i a practicar molt més els nostres espais de cures. 

La nostra única garantia que el procés es consolidi és impregnar la societat amb els valors de 

l’aigua i del valor de la seva gestió democràtica, amb anys i treball. I aquí essencialment, amb 

la pròpia pràctica en tots aquests valors. Ens juguem la nostra pròpia credibilitat. 

En aquesta construcció de relacions participem persones, aportacions individuals que des de 

diferents visions hem intentat sumar. I en aquest espai abstracte i de sumes abstractes es 

conjuguen les nostres debilitats i grandeses, som això. 

La Taula de l’aigua no va tenir ni té cap dubte, que la persona que millor podia i pot 

desenvolupar la presidència de l'Observatori és en Juan. I penso que avui, quan alguns de 

vosaltres heu tingut l'oportunitat de conèixer-lo, asseguraria que compartiu aquesta opinió. I 

això ha estat així general i essencialment, per l'encert de les seves anàlisis, per l'objectivitat de 

les seves idees i la conseqüència dels seus actes. 

Més en aquesta ocasió i amb motiu del primer Consell d’Administració de Taigua (CAT), 

considero que s'equivoca, perquè contràriament al que expressa, ni en aquesta ocasió ni en 

cap altra ha estat posat en qüestió, la legitimitat exercida des de la seva presidència ni per la 

Taula, de la qual sóc membre, ni pel Grup de Control Social del qual sóc portaveu,. Encara que 

erròniament així ho hagi sentit i plantejat, estic d'acord en què s'han produït diferents punts 

de vista o criteris en els debats i acords, que sembla no hem sabut resoldre i que en tot cas, 

responen a diagnòstics i criteris diferents en treballs o espais de l'Observatori, i considero que 

la forma de recollir-los tampoc no ha estat la manera més encertada. Estic convençut que la 

discrepància amb esperit constructiu, és una riquesa a preservar, la qüestió sempre ha estat en 

la nostra capacitat de gestionar la diferència. Estic convençut que en això últim totes 

compartim aquesta idea. 

Només la falta de trobada i debat, la manca de reflexió col·lectiva minvada per la multiplicitat 

de tasques, l'acceleració impresa a l'OAT i el confinament de tots els actors, han estat per a mi 

les causes d'aquesta implosió de la presidència. Per tant i sense entrar en qüestions més 



personals, discrepo de la major, dels motius que s'exposen a la carta de dimissió. Torno a posar 

els accents en els aspectes polítics no resolts amb la posada en marxa de l'OAT, el retard en 

donar sortida a necessitats dels subministraments bàsic per part d'una OFIMAPE que havia 

d'estar a l'avantguarda d'aquests temes, la paràlisi en les dotacions estructurals de 

l'Observatori que encara pateix ... Totes aquestes qüestions han sobrecarregat en gran manera 

les seves tasques i retardat el desenvolupament organitzatiu de l'OAT, i en aquestes es poden 

afegir les tensions internes que aquestes situacions generen en els espais de l'Observatori. 

Massa pes per a un sol cos. Moments d'oblit i falta d'acompanyament i reconeixement per la 

nostra part (qüestió aquesta de difícil solució), i unes dinàmiques institucionals que humilment 

mai he acabat d'entendre, han acabat prenent cos no només en les causes, sinó també en les 

formes d'aquesta carta de dimissió. 

Aquestes situacions de crisi són fàcils de sentir i difícils de comprendre. Sobretot quan no 

parem i no dediquem temps a reflexionar que som persones i col·lectius navegant incerteses. I 

ho expresso així, perquè el seu comunicat em deixà en xoc, on ni em reconeixia, ni reconeixia  

al remitent. He necessitat alguns dies per comprendre la situació i la desesperació que 

personalment manifesta amb la seva dimissió, la cruïlla en què es trobava. Personalment vaig 

pensar que la situació de confinament relaxaria el ritme de totes, no vaig ser capaç d'adonar-

me que això no estava succeint. 

El camí que vam emprendre va acompanyat de les misèries i grandeses que ens componen. I 

les expressions d'aquestes són igualment equiparables. Expressar que davant d'aquestes, 

només l'afecte i la cura en les discrepàncies que ens acompanyen, ens ajuden a superar 

tensions i avançar. Si volem canviar, els canvis han d'estar presents i s'han d'implementar. Les 

causes de la falta d'entesa han de ser debatudes i solucionades, i és possible que no puguem 

obtenir consensos sobre tots els temes, però els hem de tractar i donar sortida, perquè 

seguiran aquí, entre nosaltres, exigint-nos resposta. 

Pels temes exposats a la carta i per la interpel·lació expressa que es fa al GCS, i concretament 

al posicionament en els punts de l'ordre del dia 15 de maig en el Consell d'Administració de 

Taigua i com a portaveu de l'esmentat grup, considero que he de realitzar una exposició de 

motius per donar contestació a el perquè de la mateixa i no només pel cas en qüestió sinó 

perquè considero, és deure d'aquest Grup davant l'Observatori. Explicar el debat produït a 

l'interior del GCS i les condicions de la mateixa, explicar el debat que es produeix en la 

Comissió de la Permanent generada per definir i portar els acords com Observatori al Consell 

d'Administració. 

Dir que per principi, el GCS ni volem, ni hem volgut, erigir-nos en portadors de veritats 

absolutes, ni generar tensions innecessàries en cap lloc. Entenem i compartim les intencions 

de la Presidència per construir un bon clima relacional amb Taigua i l'Administració, però 

reitero que en cap cas la defensa de la nostra opinió ens fa mereixedores d'algunes de les 

seves sentències. Considero que el que acaba qualificant com a causes no són sinó efectes i 

que no justifiquen les seves apreciacions. 

Tractaré doncs de donar la meva opinió sobre un dels motius de la dimissió que s'apunta, a 

través d'exposar com he viscut aquesta participació, en el Consell d'Administració al què 



s'assisteix com OAT per primera vegada. El seu desenvolupament previ i posterior i la posició 

mantinguda pel Conseller de l'Observatori en aquest C.A. de Taigua. No vull deixar 

d'assenyalar, que la posició davant d'aquest Consell d'Administració sembla ser la gota que fa 

vessar el got, però només em referiré pel que s'exposa en aquest cas, afegint que no hi ha cap 

reserva a exposar les raons en qualsevol altra índole o qüestió. Crec que es falla en l'anàlisi i 

sento discrepar en la major del que s'ha exposat. 

Considero que les declaracions sentencien fets, motius injustos i falta de confiança en les 

intencions i propòsits. En primer lloc de la Comissió de Control Social de la qual fins ara he 

estat portaveu i de les manifestades sobre la Taula. Sobre aquesta última només esmentaré, 

que per la càrrega de treball que vèiem que des de la presidència s'estava assumint, se li va 

proposar passar la seva assistència setmanal a una mensual, deixant al seu criteri l'assistència a 

les reunions setmanals que manteníem. Després de l'esdevingut puc afirmar, que la nostra 

proposta va ser un greu error que va acréixer la manca de debats i suports, que al meu parer 

són també causes de la seva renúncia. 

Tornant a la posició d'abstenció del nostre representant al Consell d'Administració i a 

l'expressió que formula en la seva carta: "No he tingut capacitat de convicció davant d’una 

decisió ja presa" Entenc que tot el que s'ha explicat anteriorment suma. Però aquest 

comentari, expressió natural d'un debat no aniria més enllà si aquesta. no fos acompanyat de 

les raons que la sostenen. Expressions que posen en dubte el treball i la presa de decisions del 

GCS, sembrant una desconfiança inadmissible sobre les persones que van debatre en la 

mesura que es va poder la documentació aportada. 

El Consell d'administració de Taigua es fixà pel dia 15 de maig. El divendres 8 del mateix, 

l’Emili, la persona nomenada per representar l'OAT en aquest Consell, rep tres documents que 

s’hauran de valorar per GCS. Aquest a primera hora del dia 9 els distribueix entre les persones 

assignades per a la seva valoració. Per la urgència de el cas s'acorda convocar reunió per al seu 

debat en el Grup de Control Social el dia 13, sol·licitant a les persones que no puguin assistir 

enviessin els seus comentaris. També es proposa des de la Presidència i s'acorda, convocar la 

Comissió de la Permanent per a la valoració final pel dia 14. 

El GCS, no va rebre cap comentari als documents dels seus membres via mail. Només quatre 

persones del grup ens vam poder reunir per valorar la documentació. Afegir en això perquè és 

important, que el dia 11 de maig se’ns envien una altra remesa de documents. En total vam 

rebre 19. 



 

(Cada un d'ells, amb més o menys extensió i complexitat, però amb necessitat d'anàlisi i 

pronunciament). 

Davant d'aquesta situació i com es pot comprendre, no hi va haver més que un entrecreuat 

d'apunts destacant un o altra apartat de tal o qual document i, sense cap altra qüestió més, 

que l'elaboració d'algunes preguntes per apuntar i aclarir temes. Tot ho estàvem fent en 

precari, però no hi va haver cap pronunciament negatiu sobre cap tema. El que a la fi va 

prevaldre després del debat, va ser el consens generalitzat de fer una valoració positiva pels 

resultats obtinguts i els problemes assenyalats. Però més enllà d'això, no ens vam veure amb 

capacitat de votar ni a favor ni en contra del paquet de temes que es presentaven. La nostra 

intenció no va ser una altra que manifestar alguns apunts i suggeriments entorn algun 

document. Alguns dels temes finals d'aquestes reunions van ser: Dur a el CAT nostra opinió al 

voltant de el tema de contractes amb les grans elèctriques i pronunciar-nos sobre la necessitat 

de generar espais entre els diferents actors per vehicular les propostes de l'Observatori a 

determinats temes com Indicadors, Web de Taigua i altres col·laboracions. Cal assenyalar 

també en aquest tema, que el nostre portaveu anava amb la tasca de conèixer les formes i 

mètodes de funcionament, per organitzar millor la nostra futura presència i participació en 

aquest per a nosaltres nou espai. 

Continua la carta: "... crec que la Posició defensada no te cap justificació que la recolzi, crec que 

no és basa en el principi de confiança, que és sobre el que s'intenta construir-se l'Observatori, 

sinó en la prevalença del principi de desconfiança com a manera de funcionar. És basa més en 

perjudicis que en el qüestionament dels continguts dels informes que és votaven. Crec que no 

s'ha estat conscient de el mal que aquesta decisió fa al projecte de l'Observatori "..... Podria 



estar d'acord amb matisos, en algunes de les expressions de desconfiança, no en va venim d'on 

venim, però no va ser el cas. Però en el que lamento estar en absolut desacord, és que el Grup 

de Control Social no fos amb esperit constructiu i respongués a prejudicis i desenvolupés el seu 

treball pel principi de desconfiança. 

Ni una cosa ni l'altra. El Grup de Control Social ha de treballar i respondre de la seva tasca amb 

coneixement de causa i de manera responsable. D’aquesta primera assistència al CAT, la 

primera premissa no es va poder donar i la segona entenc, es va fer de la manera més 

responsable que havia al nostre abast, atesos els continguts i les formes. 

I continua: "Per a mi, mes important que les conseqüències de la decisió, és la forma en què ha 

estat presa, en la qual la presidència ha estat ignorada reiteradament, els arguments de la 

presidència no van estar atesos en la Comissió creada per la Permanent per definir la posició de 

l'Observatori, i crec que ni va ser escoltada, perquè  la decisió d'abstenir-se ja estava presa a 

Grup de Control Social. Mes greu encara em sembla, que als diferents requeriments de 

l'Ajuntament perquè aquesta postura fos reconsiderada, pels efectes que tenia en el procés 

d'aprovació, d'acord al marc legal, és decidís mantenir aquesta posició sense consultar a la 

Presidència ". 

Els arguments de la Presidència i els emanats en el GCS van ser altament debatuts i lament les 

expressions que s'utilitzen. Els arguments de la Presidència no tenien l'argumentació 

necessària per a un canvi de postura en les votacions al CAT. I més enllà de l'encert o no de les 

mateixes, posaven en qüestió la pròpia credibilitat dels principis als què el GCS ha de 

respondre i afirmaria que si el comportament i l'actuació de el Grup ha de treballar sota els 

paràmetres que s'esmenten, se l’hi haurien de canviar les funcions i el nom. 

Deixo per fet, tot esperant correcció, que la posició de la Comissió de la Permanent va ser 

majoritàriament la d'abstenció i en el cas que aquest acord siguin interpretacions personals, 

no tinc cap inconvenient a reconèixer el meu error, però res més lluny d'això, de un error 

sense intencions de cap tipus i en aquest cas, s'hauran de valorar les meves actuacions per 

part de la Permanent i del Plenari. 

Entenc que el Grup de Control Social ha de tenir i mostrar, claredat meridiana en les seves 

anàlisis i en els seus pronunciaments i sempre des d'una posició constructiva, com entenc que 

va ser en aquest cas. Estic convençut que una informació adequada en temps i forma i la 

participació regular al CAT facilitarà que el OAT en el seu conjunt, es pronunciï amb 

coneixement i responsabilitat dels seus actes. Reitero que en aquesta ocasió, era l'opció més 

correcta donades les circumstàncies. 

Aquests van ser els acords de la Comissió de la Permanent que van ser traslladats al CAT pel 

nostre representant, sense cap prejudici, de la forma més constructiva possible i facilitant el 

desenvolupament de la reunió. 

Reitero que la causa fonamental d'aquesta fugida cap endavant, és forçada per la situació de 

col·lapse manifestada pel President, que lamento i demano disculpes per no haver estat a 

l'alçada. 



En aquesta cursa frenètica, continuem sent poc curosos en dedicar temps a les celebracions de 

les nostres petites victòries, a dotar-nos d'espais de cures. Espais que amb sana enveja, he vist 

practicar al col·lectiu de Dones d'aigua. Un ensenyament que aconsellaria d'obligat 

compliment a calendaritzar i implementar. 

Una altra qüestió per abordar seran les altres discrepàncies que s'apunten en l'escrit, que 

segur s'han tingut i que un debat més ampli i col·lectiu ha de resoldre. Estic segur (encara que 

ho recullin els estatuts per a algunes qüestions), que no hi ha cap interès per part de la 

Presidència en imprimir cap valor afegit en les seves opinions. Per això considero que s'han de 

re calcular les prioritats i possibilitats del pes que podem portar. Descarregar-lo sobre més 

espatlles, ens protegeix a totes El funcionament de l'Observatori exigeix de tasques i 

responsabilitats col·lectives i per aquestes s’han de buscar les expressions i formes que millor 

es puguin adaptar. De sotmetre a qualsevol persona a tan intenses pressions, només podem 

esperar els mateixos desenllaços, és responsabilitat de cada una de nosaltres trobar les 

sortides. 

La meva proposta és no acceptar la seva dimissió i recavar del seu compromís amb el projecte. 

Establir un procés intern que ens permeti extreure les experiències que hem tingut i posar en 

marxa els canvis necessaris. En cas negatiu en aquesta proposta, entenc que la Vicepresidència 

assumiria la Presidència fins a l'elecció d’una nova candidata. 

Per últim proposaria s’obrís un debat sobre la conveniència de possibilitar l’establiment d’una 

direcció col·legiada on descarregar i reforçar les tasques de la presidència de l'OAT. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Emili Diaz; membre del Consell d’Administració; nomenat en qualitat de representant dels 

usuaris del servei de l’òrgan de l’OAT., i present a l’acte redacta el següent: 

RESUM DE LA REUNIÓ TELEMÀTICA DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE TAIGUA.  

DIA: 15/5/2020. 

HORA: 13,00H. 

En centraré en els punts que teníem treballats i debatuts amb el mini grup establert per aquest 

treball amb els companys de la permanent de l’OAT, (Juan, Paco, Bea). 

Com a preàmbul dir-vos que constato que aquest espai de reunió del Consell d’Administració 

en general i el d’aprovació de comptes que se celebra un cop a l’any, per aquestes dates, en 

particular, no és l’espai de debat, discussió o confrontació de propostes, idees o de canvi de 

res, doncs està molt regulat. 



Si que hi ha una certa capacitat per tenir uns posicionaments i fer propostes en les possibles 

convocatòries de reunió de Consell extraordinàries durant l’any, que no sigui la anual 

d’aprovació dels comptes de la Cia. 

Tal vegada i un cop dit això, si que voldria que reflexionéssim tots en tot això que a continuació 

exposo. 

Punt 2 de l’ordre del dia; 

• Cal fer un comentari previ dintre d’aquest punt en relació al resultat de ratificació i 

acceptació dels nous càrrecs de Consellers.....una hora abans de la reunió, rebo dues trucades  

de Dolors Maza, del departament jurídic de l’Ajuntament i assignada a fer tasques jurídiques a 

Taigua, en qualitat de secretària del Consell.  

En les converses tingudes de forma cordial, m’informa dels aspectes regulats i les dinàmiques 

formals que hem de saber els nous membres que s’incorporen com a consellers. M’explica el 

funcionament de la reunió i se centre en l’apartat del punt 3 de l’ordre del dia, punt aquest 

que intenta donar-me informació del que representen els documents que cal aprovar i que no 

contemplen ni el vot en contra ni l’abstenció, doncs m’ho raona dient que son documents 

tècnics que ja prèviament han estat formulats.  

Davant la meva insistència en el sentit de expressar-li que no hem tingut temps material per 

analitzar i veure tots els documents de manera que els puguem entendre o fer les preguntes 

pertinents dels dubtes que poguéssim tenir, doncs més enllà de la responsabilitat personal del 

conseller, li dic que cal no oblidar que jo estic en aquest Consell en representació dels usuaris 

del servei i de l’OAT., per tant el meu posicionament tot i que és a títol individual em dec a 

l’òrgan que m’ha nomenat, i amb el qual jo comparteixo el posicionament. 

Ella, davant la meva insistència d’abstenció, doncs s’entén que els altres consellers ja 

nomenats prèviament si que han estat informats en les reunions que han tingut durant l’any 

2019, i arribat a aquest punt; em proposa una única solució possible, que és, que no se’m 

ratifiqui en el càrrec fins no haver passat aquest punt de l’ordre del dia, proposta que vaig 

considerar i acceptar. 

Recursos Humans: 

Punts, 4, 5 i 6, d’acord amb el que vàrem parlar, em vaig posar en contacte telefònic amb 

l’Andrés Garcia, president del Comitè d’Empresa de Taigua, li faig saber el nostre interès i 

posicionament d’abstenir-nos, doncs entenem que més allà del nostre total recolzament, 

creiem que tot el que acordin només els vincula a ells i a l’empresa, i el que volem es tenir un 

pont de diàleg fluid i directe amb ells, i que ens informin sobre la qüestió de conèixer la 

situació en què es troben les negociacions del nou conveni, i em diu el següent: 

Que a hores d’ara estan parlant de definir la composició dels membres que han de estar 

representats a la taula de negociació, que les seves reserves i cauteles estan més centrades en 

saber el grau de capacitat i autoritat de tancar acords per part dels membres representants de 

l’empresa i l’ajuntament que han de ser-hi presents en aquesta taula. 



Que l’actual conveni està des de l’any 2008, i congelat des de les hores. L’increment lineal que 

s’ha aprovat ara del 2%, es el mateix que han aplicat a tots els empleats municipals segons un 

decret de la Generalitat. 

Que en conjunt estan força tranquils, un cop passat aquest any llarg de la subrogació de la 

plantilla i el traspàs del servei a Taigua. 

Aprofito per comentar-li que nosaltres com OAT, estem totalment sensibles com no pot ser de 

cap altre manera amb les seves peticions de millora i d’actualització del conveni que han de 

negociar en tots els àmbits laborals del nou acord, siguin aspectes socials, retributius  que 

donin més garanties i seguretat dels llocs de treball, etc. 

L’Andrés entén i ens agraeix el nostre recolzament i ens emplacem a poder tornar a reunir-nos 

sempre que calgui. 

Contractació de l’Entitat 

Punt 7; Ens abstenim, i argumento les raons d’aquest posicionament explicant que 

desconeixem els plecs de condicions sobre els que s’inicia la licitació. 

Els hi dic que no compartim aquest model de compra centralitzada a través de la plataforma 

que posa la Generalitat  a l’abast dels municipis com a grans consumidors d’energia, que més 

enllà de aconseguir preus abaratits, fa que es mantingui i es reforci l’oligopoli de l’electricitat 

que representen  aquestes grans companyies que operen en el mercat en aquest model actual 

de subministrament elèctric. I per tant no persegueix l’objectiu on cal anar que és el d’apostar 

per la transició ecològica cap a un model basat en l’autoproducció elèctrica, en l’eficiència , en 

la minimització dels impactes ambientals i en la consideració de les implicacions socials. Per 

tant nosaltres sempre recolzarem les iniciatives de Taigua que vagin en aquesta direcció. 

En resposta sembla, segons va informar el Gerent als consellers, que aquest nou contracte de 

subministrament elèctric ha estat forçat per les condicions que tenien fins ara, que hagués 

portat si no s’ha hagués tancat el nou contracte, a un increment d’un 40% del cost, cosa que 

tindria un impacte econòmic financer del tot insostenible. Que aquest nou conveni de 

contracte marc, ha seguit estrictament els indicadors i protocols establerts que s’encaminen a 

que els subministradors-operadors d’electricitat es comprometen a produir aquesta energia de 

fonts verdes  i netes de contaminació en un 80% de la seva producció. 

 

 Punt 11;  En el torn obert de paraules, aprofito per interpel•lar al gerent Sr. Ramón Vázquez 

present a la reunió,  exposant-li el que pensem que es del tot necessari que puguem establir 

un espai paral·lel de comunicació amb la Direcció-Gerència de Taigua i els tècnics municipals 

adscrits a aquesta àrea, amb l’OAT. , establint un calendari de trobades en el que es parli de 

tot, amb actitud col•laborativa i de construcció conjunta del model d’empresa de gestió 

pública que de ben segur tots volem, per exemple: parlar de la millora de la pàgina web de la 

cia., en la que s’ha de poder consultar temes com model d’Indicadors, comptadors, 

sanejament, medi ambient, pla director, pla estratègic, recerca, educació, etc. que en 



definitiva ens convenci a tots i és posi de manifest de que la participació i la transparència son 

una realitat. 

La presidenta del Consell i Regidora responsable política de l’aigua, em respon per dir-me que 

precisament ha convocat a l’OAT a una reunió telemàtica per poder parlar de tot per el proper 

dia 26/5, amb el que ella creu que respon a la seva voluntat d’anar en aquesta direcció que jo li 

demanava tant a ella com al gerent de Taigua 

En l’apartat informatiu, la consellera Anna Crispi, ens informa de que durant aquest període de 

l’estat d’alarma COVID-19, s’han rebut fins ara 646 sol•licituds d’acollir-se a les bonificacions, 

diu també que cada dia els i arriben noves peticions. 

La Lluisa Melgares, informa també que han fet una comanda d’elaboració de Pla Estratègic per 

l’empresa, que han encarregat a en Joan Gaya, el qual present a l’acte, respon que el te quasi 

acabat i que a finals de juny com a màxim el presentarà. Es desconeix l’import d’aquest treball 

i la forma de licitació emprada. 

El Gerent també informa el que ja es desprèn doncs ja ho explica en el seu informe de gestió 

de la gerència, que les relacions amb MPAT en el que fa als 6 contractes vigents, no és tot lo bo 

que podria ser per dir-ho de forma suau, doncs hi han moltes dificultats de posada en comú 

d‘interpretacions i de fluïdesa en les respostes. 

En l’apartat del punt 10; se’ns explica l’estudi d’alternatives en la recerca d’una nova ubicació 

per Taigua, i se’ns precisa que el contracte amb MPAT, es de 5 anys obligatoris, això vol dir que 

en el supòsit de voler rescindir o resoldre el contracte abans d’aquest període de 5 anys, 

caldria indemnitzar-los. 

Fet aquest que no es contempla!! 

Per tant qualsevol decisió que s’hagi de prendre en el sentit de canvi d’ubicació s’ha de fer 

mirant amb un horitzó temporal i de forma assossegada tenint en compte que falten tres anys 

i mig per la finalització de l’actual contracte. 

Les alternatives esmentades estan contemplades en l’informe de gerència. 

Una observació meva a fer, és que les intervencions en cada un dels punts tractats només han 

sigut fetes per l’equip tècnic i gerencial per ampliar la informació en cada un dels punts sense 

haver-hi interpel•lacions per part de cap dels consellers presents a la reunió (13 en total), i 

tots ells han donat el vot favorable a tots els punts que calia aprovar, només he estat jo el que 

he fet intervencions per raonar el perquè de les meves abstencions, això ho dic per que veieu 

el grau de placidesa que acostumen a tenir aquests espais que no són res més que de 

ratificacions dels temes a aprovar, doncs prèviament se suposa que ja han sigut posats en 

coneixement de tots els consellers en reunions anteriors. 

    - - - - -- - - - - - - -   


