
  
 
 
 Observatori de l’aigua de Terrassa 
 www.oat.cat 
 
 
ACTA REUNIÓ PLENARI SESSIÓ ORDINARIA DE  L’OBSERVATORI DE L’AIGUA 
DE TERRASSA 
 

Sessió:  Ordinària  

Data:   26 d’abril de 2021 

Hora:   18:00 h 

Lloc:   TEAMS 

Assistents: 

Entitats       Representants 

Presidenta en funcions i vicepresidenta    Beatriz Escribano Rodriguez de Robles 

Secretari       Miquel Herreros Sala 

Coordinadora      Eva Nogueras Gálvez 

3a Tinenta d'Alcalde de l'àrea de Territori i Sostenibilitat  Lluïsa Melgares Aguirre 

Cap del Servei de Recursos naturals i Sostenibilitat  Marga Rodriguez Asenjo (convidada) 

Directora del Servei de medi ambient    Anna Crispi Sucarrats (convidada) 

Director d 'Àrea d'Urbanisme i Sostenibiliat   Cristina Escudé Blasi (convidada) 

Síndica de Greuges de Terrassa    Isabel Marqués Amat (convidada) 

Grup Municipal Junts per Terrassa    Marta Sánchez Raventós 

Grup Municipal PSC Terrassa    Alba Soldevilla Novials 

Grup Municipal ERC Terrassa    Alexandre Josep Aranda Coloradoç 

Grup Municipal Tot per Terrassa    Susana Martínez Villagrasa 

Taigua       Roser Pares 

GREINTEC      Joan Comallonga Galí 

Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana    Dolors Frigola Comas (suplent) 

Taula de l’Aigua de Terrassa  Francisco Rodríguez González / Santi Aragonès 
Roca (suplent) 

Federació Associació de veïns de Terrassa (FAVT)  Josep Antoni Sanchez de Haro /José Luis Charles 
Gracia (suplent) 

Aigua és vida      Emili Díaz Membrives 

Grups de recerca – UPC     Joseba Quevedo Casin 

Grups de recerca – UPC     Marti Rosas Casals  

Centres d’Ensanyament (Escola Creixen)   Maite Márquez Sánchez 

AAVV Segle XX      Juan Cano Ortiz 

Observatori Ciutadà Municipal    Francisco Zaurin Moran 



Consell d'Entitats d'Acció  Ciutadana    Àngels Tripiana Barniol 

 Dones d’aigua      Montse Flores Garcia  

 

Excusen la seva absència: 

Fundació CECOT Innovació     Abraham Arcos Torres 

Grups de recerca – UPC     Beatriz Amante García 

No assisteixen: 

Grup Municipal Ciutadans Terrassa    Bernabé Herranz Herranz 

Aliança contra la pobresa energètica    Xavi Pallarés 

Unió Consumidors Catalunya     Salvador Domínguez Rodríguez 

Cambra Comerç, Industria i Serveis    Josep Prats Llopart 

UGT       Montse González Sánchez 

CCOO Vallès Occ - Catalunya Central    Enrique Rodríguez Ruiz 

Sindicat d'Activitats Diverses de CGT    Josep Mª Pi Janeras 

 

     

 

 

  

 

Desenvolupament de la sessió: 
 
1.- Donació d’un Pergamí a on consta la Concessió de l’aigua potable a la vila de 
Terrassa per part de la Síndica Isabel Marqués.  
 
La Sra. Isabel Marqués agraeix la invitació de l’OAT. I explica la història del pergamí 
objecte de la seva donació. Informa que és una còpia i que l’original es troba a l’arxiu 
municipal. També vol destacar que la donació és a nivell familiar ja que el pergamí era 
propietat del seu avi, qui va ser president de la Mina d’Aigua de Terrassa. Considera 
que el millor lloc on pot estar aquest pergamí és a l’OAT i també vol expressar que està 
segura que el seu avi estaria orgullós de l’actual  gestió pública de l’aigua a Terrassa. 
 
Es mostra i es comparteix en pantalla la fotografia del pergamí. 
 
La Sra Bea Escribano agreix la donació en mom de l’OAT. 
 
2.- Aprovació de l’acta del 21 de desembre de 2021.  

 
S’aprova per consens l’acta del darrer plenari de l’OAT del 21 de desembre de 2021. 

  
3.- Informe de la vicepresidència i presidència en funcions 
 
La Sra. Bea Escribano manifesta que s’està en un procés dinàmic, de canvi i de 
reestructuració dels grups de treball.  Que ella es presenta com a candidata a la 
presidència i el Sr. Francisco Rodríguez presentarà la seva candidatura a la 
vicepresidència en un plenari extraordinari que es convocarà properament. 



 
I referent als esdeveniments i les reunions més rellevants vols destacar-ne les següents: 
 
Considera que és important fer reunions amb l’Ajuntament i que aquestes són bàsiques, 
ja que són on s’elaborarà els plans de treballs. Aquestes reunions es van produir  els 
dies 1 de febrer i 5 de març, aquesta darrera va ser per tractar les activitats docents i 
van assistir la Sra. Begoña Linuesa  de l’Ajuntament, el Sr. Jordi Torredemer de Taigua 
i l’Eva Noguera, l’Angels Tripiana, l’Emili Diaz i ella mateixa per part de l’OAT. I es va 
arribar al compromís que el mes de maig i juny es canalitzarien totes les activitats 
acadèmiques. 
 
També van assistir i va ser molt interessant el taller estatal d’observatoris de l’aigua 
d’arreu celebrat el passat dia 6 de març, on es van explicar les diferents experiències. I 
es va plantejar la possibilitat de la creació de xarxes a diferents nivells. 
 
També informa de la reunió de treball de les tres parts (Ajuntament, Taigua i OAT) 
celebrada el dia passat dia 8 d’abril amb l’objecte de buscar la forma per coproduir i es 
va arribar a les conclusions següents:  
Generar un espai de treball amb una proposta de l’OAT i fer una primera reunió de base 
per crear un document amb els eixos de treball i objectius principals. Seguidament,  
crear les dinàmiques amb les persones especialistes amb el tema a treballar, i definir un 
calendari. També es va aprofitar per definir possibles temes a treballar i que serien: 
campanyes informatives, ajuts socials, pla de sequera, estalvi d’aigua, envasos de 
plàstic d’un sòl ús, sabor de l’aigua, millorar la web de Taigua i la publicació de les 
renovacions de les canonades i xarxes. Aquesta reunió va ser molt beneficiosa i amb 
bones vibracions. 
 
També informar que el 9 d’abril, l’OAT va rebre la resposta per part de l’Anna Crispi de 

les esmenes que s’havien presentat de les “Línies estratègiques del servei d’abastament 
d’aigua de Terrassa”. Es va portar a la comissió permanent de l’OAT i es va valorar molt 
positivament la feina conjunta.  
 
En el torn de paraules, la Sra. Anna Crispi vol donar les gràcies per les aportacions 
sobre l’informe de les línies estratègiques i aprofita per informar que anirà al pròxim Ple 
de l’Ajuntament i que també es porta al Ple el nomenament del Sr. Juan Cano com a 
representant al Consell d’Administració. 
 
4.- La Sentència del TSJC 1411/202 i Reunió Ajuntament/ Administració, Taigua i 
OAT  
 
La Sra. Lluïsa Melgares informa sobre la sentència i en primer lloc destaca que s’han 
interposat 12 contenciosos i que en l’actualitat n’hi ha 5 de vigents. Vol donar  les gràcies 
a tots i a totes les tècniques de l’Ajuntament que han participat amb la redacció dels 
seus informes. I en relació a la Sentència del TSJC 1411/202 venia perquè Mina va 
presentar un recurs contenciós administratiu contra l’acord de ple de l’1 de desembre de 
2016 on es donava per extingida la concessió, s’aprovava la primera pròrroga de 6 
mesos i s’aprovava una llista de bens que havien de repercutir a l’Ajuntament. L’abril de 
2019 es va dictar la primera sentència que donava la reunió a Mina, però després del 
recurs presentat per l’Ajuntament al TSJC, aquest va resoldre estimant el recurs 
parcialment en la Sentència núm. 1411/202 i efectivament es donava per extingida la 
concessió d’acord al Ple de l’Ajuntament de desembre de 2016. I l’estimació parcial a 
favor de Mina no té molta rellevància ja que es tracta sobre la repercussió de determinats 
bens on no hi ha instal·lacions del servei. 
 
 



En el torn de paraules, la Sra. Bea Escribano li pregunta sobre la reunió de les tres parts 
i sobre l’article publicat sobre el sabor de l’aigua. Referent a la reunió la considera molt 
important i es posa a la seva disposició sempre que la seva agenda li permeti. I sobre 
l’article del Diari de Terrassa manifesta que en un principi l’entrevista no era per tractar 
el sabor de l’aigua, però malgrat tot, ho mira en positiu ja que és una portada i d’altres 
medis han contactat amb ella com a regidora per preguntar sobre el procés de 
municipalització de l’aigua. Creu que és bo ja que s’ha fet una transició, des de la 
normalitat, de la finalització de la concessió de la gestió de l’aigua de Mina.  
 
 
  
5. Informe dels grups de treballs 
 
Inicia el Sr. Francisco Rodríguez. En primer lloc, explica que presentarà la seva 
candidatura a la vicepresidència, però que el procés està obert a qualsevol altra 
candidatura que es vulgui presentar. Seguidament referent als grups de treball manifesta 
que s’han fusionat els grups d’indicadors i transparència amb el de control social per 
reorganitzar-se a causa de la seva similitud de treball. 
 
Millorar de la web de Taigua considera que és una feina prioritària. I s’espera una reunió 
per tractar-ho en breu. 
S’espera una jornada taller amb EPEL que ha està quasi bé tancada. Volien fer-la de 
forma presencials, i si no és possible es farà telemàtica. 
 
La valoració de l’audiència pública creu que va ser molt feixuga. I per la propera es 
proposaran altres formes de fer-la. 
 
Si és escollit com a vicepresident, el company Santi Aragonés el substituirà com a 
representant del grup de control social.  
 
Seguidament, la Sra. Dolors Frigola, del grup del dret humà a l’aigua vol enfocar els 
següents temes: recuperar el treball per la instrucció reguladora dels comptadors socials 
per garantir el dret a l’accés a l’aigua; seguir treballant les propostes plantejades a les 
tres reunions amb la regidora i les tècniques de l’Ajuntament recollides als 5 informes 
elaborats pels grups DHA i Control Social, que es poden consultar a la web de l'OAT. 
Aquests informes tracten, entre d'altres: Sobre l'estat de la situació creada arrel de 
l'increment de les factures del 3r trimestre 2020, cal informar sobre els retorns realitzats 
i sobre els que resten de gestionar; demana  que aquesta informació es pengi a la web 
de Taigua, fent un exercici de transparència, i també per altres vies, com podria ser 
aprofitar el rebut de l'aigua. Sobre les bonificacions pel consum d'aigua en funció del 
nombre de persones de la llar, incideix en què és necessari que Taigua creu-hi les dades 
amb el padró municipal;  sobre els ajuts socials de Taigua (tarifa social) i cànon social 
de l'ACA, cal que s’unifiquin els requisits i els criteris  d'accés als ajuts amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA). Com a conclusió considera que és imprescindible que Taigua 
incorpori un fons social per fer front a la pobresa energètica, tal com marca la la Llei 
24/2015, pels moments de crisis econòmica i social que es pot esdevenir. 
 
I com a conclusió considera que és imprescindible que Taigua incorpori un fons social 
per fer front a la pobresa energètica pels moments de crisis econòmica i social que es 
pot esdevenir, segons marca la Llei 24/2015 . 
 
El Sr. Joseba Quevedo, informa també que es van unir dos grups, un el de projectes 
europeus i fons de finançament i l’altre de petjada hídrica, i que a partir d’ara serà el de 
projectes i medi ambient, i informa dels membres que hi formen part.   Destaca la 



ponència que es va presentar fa dues setmanes sobre el model matemàtic i de les dades 
i la seva fiabilitat, ja que després es més fàcil trobar futes o problemes en el comptador.  
 
Que la propera setmana hi ha una xerrada organitzada conjuntament amb la Càtedra 
UNESCO de Sostenibilitat, “Aigua Circular La Gestió de l’Aigua a Escala Local-Regional”  
i convida a tots els membres del plenari. 
 
El Sr. Santi Aragonés, pregunta si es fa alguna cosa perquè Taigua pugui rebre part dels 
fons europeus per millorar el sistema elèctric de consum renovable?  El Sr. Quevedo li 
respon que encara està verd ja que encara no s’han obert les convocatòries. I fa una 
crida que és important fer pinya entre els tres agents per sol·licitar-ho quan sigui el 
moment, que espera que sigui el proper mes de juny. 
 
La Sra. Àngels Tripiana, fa un resum de les tasques de la taula d’educació. S’ha fet dues 
reunions per fer el seguiment de les activitats educatives d’aquest curs ii per veure l’estat 
de la maleta pedagògica. I de les activitats dutes a terme a les escoles, explica que dels 
22 grups que havien demanat el conte de la princesa de l’aigua però encara no s’han 
pogut fer per la mesures de prevenció del covid. També s’ha dut a terme el tast d’aigua 
a l’escola d’adults Egara i també s’ha fet el vídeo del sabor de l’aigua. La maleta de 
l’aigua està feta però a l’imprenta hi ha dos jocs més, i espera fer la presentació abans 
que s’acabi el curs. I per finalitzar explica que va sortir la proposta per organitzar una 
jornada per mestres per treballar jocs informàtics on line.  
 
La Sra. Bea Escribano, del grup de qualitat i sabor de l’aigua, ens informa que han entrat 
noves persones i altres han estat baixa per coordinar altres grups i altres per temes 
personals. Seguidament, informa que han debatut i treballat sobre els documents 
següents: Pla d’emergència de sequera, Líneas Estratègiques de l’abastament d’aigua 
del Sr. Juan Gaya i sobre les reunions a tres bandes (Ajuntament, Taigua i OAT). També 
informa sobre la campanya de veure aigua de l’aixeta, i en aquest sentit s’ha divulgat un 
vídeo i que ha coincidit amb el dia mundial de l’aigua. Presentació pública del treball de 
recerca tutelat sobre la qualitat i el sabor de l’aigua de Terrassa per part de dues 
alumnes de l’IES Can Jofresa. També treball de camp sobre les enquestes de satisfacció 
en municipi de més de 25.000 habitants. Informa també sobre el treball de recerca de la 
Sra. Mercè Agramunt del sabor de l’aigua en virtut d’un conveni educatiu. 
 
I anuncia que per la setmana del medi ambient, i més concretament pel dia 9 de juny a 
les 17;30 h, hi ha prevista una jornada en format de taula rodona sobre “L’Impacte del 
canvi climàtic en la disponibilitat d’aigua a Catalunya”. I convida a totes les persones 
presents a la seva assistència, i que en el seu moment es farà arribar tota la informació 
més detallada. 
 
  
6. Informe del Consell d’Administració  
 
En primer lloc, informa que del recent nomenament del Sr. Juan Cano com a nou 
representant al Consell d’Administració i li dona la benvinguda 
 
I sobre les reunions explica que des del darrer plenari se n’han celebrat dues, el mes de 
març i l’abril. La primera va ser molt densa ja que estava composada d’11 punts a l’orde 
del dia i que la segona era per informar sobre la sentència del TSJC. 
 
De la reunió del Consell del mes de març ja va enviar el seu informe a la permanent de 
l’OAT. I qualsevol persona pot demanar-ho a l’OAT. 
 



Vol destacar un parell de qüestions: primer reclama que com a membre volen saber l’ús 
que poden fer de la documentació que reben del Consell. I segon, demana més 
transparència de la web de Taigua. 
 
En el torn obert de paraules, la Sra. Dolors Frigola insisteix amb el tema de l’ús de la 
documentació i també que aquesta sigui entregada amb més antelació per poder-la 
estudiar donada la seva quantitat. La Sra. Cristina Escudé respon que són plenament 
conscients dels temps en que s’entrega la documentació i que aquests s’envien amb la 
màxima antelació possible, però que la documentació és tensa i extensa tenir-la 
enllestida. Però malgrat tot, tenen molt present aquesta petició. I en segon lloc, s’insistirà 
que es realitzi una formació per part de la secretaria del Consell, la Sra. Dolors Mazas, 
per tal que informi quins documents del Consell es poden divulgar i quins no. I proposa 
fer aquesta formació per TEAMS. I intentarà agendar-ho el més aviat possible. 
 
El Sr. Santi Aragonés, insisteix que aquest darrer punt és important en favor de la  
transparència i el tractament d’aquesta documentació. 
  
  
7. Votacions per l’elecció a la presidència  
 
 Es realitzen les votacions mitjançant la creació d’una sala de votacions a l’aplicació 
TEAMS on hi assisteixen els representants titulars de les entitats que formen part del 
Plenari amb dret a vot que estan present a la reunió.  Els resultats de les votacions a 
favor de la candidatura de la Sra. Bea Escribano com a presidenta de l’OAT es va 
aprovar per unanimitat amb els resultats següents: 
 

 SI  16 vots 
 NO 0 vots 
 Abstenció 0 vots 
 
 

La Sra. Bea Escribano agraeix el suport i envia un missatge engrescador i d’unitat amb 
l’objectiu comú en favor de la gestió pública de l’aigua a Terrassa. 
  
8. Convocatòria plenari-urna elecció a la vicepresidència  
 
S’informa que es convocarà una reunió per l’elecció al càrrec de la vicepresidència. El 
Sr. Francisco Rodríguez anuncia que ell presentarà la seva candidatura. I que està obert 
a que qualsevol membre del Plenari presenti la seva candidatura. 
 
9. Torn obert de paraules  
 

Varis membres del plenari feliciten a la Sra. Bea Escribano com a nova presidenta de 
l’Observatori de l’Aigua de Terrassa. 

 

La sessió finalitza a les 20:04 h 


