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ACTA REUNIÓ PLENARI SESSIÓ ORDINÀRIA DE  L’OBSERVATORI DE L’AIGUA 
DE TERRASSA 
 

Sessió:  Ordinària  

Data:   Dijous 14 d’octubre de 2021 

Hora:   18:00 h 

Lloc :  Sala President Macià (Centre Civic President Macià) Rambla Francesc Macià, 

189 Terrassa 

 

 

Assistents: 

Entitats       Representants 

Presidenta      Beatriz Escribano Rodríguez de Robles 

Vicepresident      Francisco Rodríguez González 

Secretari       Miquel Herreros Sala 

Coordinadora      Eva Nogueras Gálvez 

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

Grup Municipal Tot per Terrassa    Susana Martínez Villagrasa 

Grup Municipal PSC Terrassa    Alba Soldevilla Novials 

Grup Municipal Junts per Terrassa    Marta Sánchez Raventós 

Aigua és vida      Emili Díaz Membrives 

Taula de l’Aigua de Terrassa     Santi Aragonès Roca 

Federació Associació de Veïns de Terrassa (FAVT)  Josep Antoni Sánchez de Haro 

Observatori Ciutadà Municipal    Francisco Zaurin Moran 

Grups de recerca – UPC     Marti Rosas Casals  

Taigua       Roser Pares 

Taigua       Andrés Garcia (suplent) 

AAVV Segle XX      Juan Cano Ortiz 

Consell d'Entitats d'Acció  Ciutadana    Àngels Tripiana Barniol 

Federació Associació de Veïns de Terrassa (FAVT)  José Luis Charles Gracia 

 

Convidats/des 

Directors del Servei de Medi Ambient    Anna Crispi Sucarrats 

Agrupació EINA      Pau Consolà 

Excusen la seva absència: 



Centres d’Ensanyament (Escola Pau Vila)   Laura Castillo 

Grups de recerca – UPC     Joseba Quevedo Casin 

Centres d’Ensanyament (Escola Creixen)   Maite Márquez Sánchez 

No assisteixen: 

Grup Municipal ERC Terrassa    Alexandre Josep Aranda Colorado 

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 

Xarxa d’escoles (Institut Egara)    Mario Vendrell Rizo 

Taigua       Domenech Bruguera Mora 

Dones d’aigua      Montse Flores Garcia 

GREINTEC      Joan Comallonga Galí 

Càtedra UNESCO Sostenibiltat (UPC)    Jordi Morató Farreras 

Fundació CECOT Innovació     Abraham Arcos Torres 

CCOO Vallès Occ - Catalunya Central    Enrique Rodríguez Ruiz 

 

(Hi ha 32 membres del Plenari, per tant el quòrum està en la presència a la sessió de 16, la seva 
meitat. En aquest Plenari hi havia 15 persones titulars membres del Plenari, de les quals 7 eren 
dones i 8 homes.) 

Desenvolupament de la sessió: 
 

1. Aprovació de l’acta del plenari 15 de juliol de 2021 . Temps d’informació 3 min 
 
Queda aprovada per consens l’acta del darrer plenari del dia 15 de juliol de 2021. 
 

2. Informació del calendari de plenaris i permanents fins juliol 2022. Temps d’informació 2 
min 
 
S’informa de totes les reunions previstes pel curs 2021/2021 referent a la comissió 
permanent i del Plenari de l’OAT. També s’informa que la propera reunió del Plenari 
prevista pel dia 16 de desembre de 2021 serà a la Masia Freixa ubicada al Parc Sant Jordi. 
I de les properes s’anirà informant del lloc i s’intentarà que siguin sempre a diferents 
centres cívics de la ciutat. 
 
En aquest punt també s’aprofita per informar que malgrat que el reglament de l’OAT no 
obliga a cap paritat entre homes/dones, l’OAT compleix amb els criteris de paritat que 
altres reglaments si contemplen. Exactament el Plenari de l’OAT està format per un 40,6 
% de dones i un 59,4 % d'homes. És una bona noticia. 
 



 
 

3. Informe de Presidència. Temps d’informació 35 min / Temps de debat 11 min 
 
En primer lloc, la presidenta vol que es respecti el màxim possible el temps destinat a 
informar sobre cada punt de l’orde del dia i que la resta del temps de la sessió es dediqui 
al debat. Demana comptabilitzar el temps i que s’informi a les persones assistents.  
 
Seguidament manifesta que en el seu informe, que es va enviar juntament amb la 
convocatòria de fa 10 dies, no ha pogut incloure les darreres novetats ja que aquest matí 
s’ha fet la reunió sobre la informació de la web de Taigua i ahir es va celebrar el Consell 
d’administració. Aprofita per manifestar que tenen moltes reunions i que el ritme de 
treball és trepidant i que intentarà sintetitzar el més rellevant. 
 
A partir d’aquí vol compartir que a partir de la reunió del passat dia 3 de setembre, hi 
hagut un punt d’inflexió en la coproducció i la cogovernança entre les tres parts 
implicades. Ha estat possible gràcies a aquest moment de reflexió conjunta i això és un 
bon punt de partida per aquest treball de coparticipació tant desitjat. 
 
I en referència a les reunions celebrades des del darrer plenari i que consten en el seu 
informe vol destacar la roda de premsa a la Masia Freixa en la presentació de la maleta 
pedagògica de l’aigua dels representants de la taula d’educació. Considera que va ser 
un acte entranyable.  
 
I també vol fer expressa referència a la reunió sobre la proposta de tarifes de l’any 2023. 
Important el treball que s’ha de fer juntament amb Taigua i l’Ajuntament, ja que es  
planteja una nova política tarifaria i l’OAT hi ha d’estar present i per tant s’haurien de 
tenir unes conclusions sobre aquest nou sistema pel proper mes de juliol. El 2022 hi ha 
congelació de la tarifa.  
 
També vol destacar la reunió amb la comissió de rieres per conèixer les experiències 
mútues   i mirar les sinèrgies entre elles. Va ser molt interessant. I van sorgir idees per 
compartir en endavant. 
 
També fa esment de la reunió amb la regidora de qualitat democràtica per tal que l’OAT 
pugui arribar a més gent i que hi hagi noves incorporacions als grups de treball. S’ha de 
treballar per seduir a la gent més jove i també als grups ecologistes. 
 
També vol destacar la preocupació, juntament amb l’Ajuntament, amb els aforaments. 
  
I per acabar comenta que la Sra. Miriam Planas la va posar en contacte amb la Sra. Anne 
Le Star, que va ser una de les persones que van estar als inicis de l’observatori d de 
l’aigua de Paris. Actualment està vivint a Nova York, però tot hi així van tenir una trobada 
per Skype, on van poder compartir experiències i la Sra. Anne Le Star li va voler traslladar 
a la presidenta de l’OAT el gran treball que s’està fent. 
 
En el torn de preguntes, el Sr. José Sánchez, pregunta sobre la reunió amb la comissió 
de Rieres i la presidenta reitera que va anar molt bé. I tot i que hi ha prioritats diferents, 



hi ha possibilitats de treballar en projectes comuns. I l’informa de les persones que van 
estar present a la reunió. I la idea general, entre d’altres, va ser que es considerava 
interessant que hi hagi membres de les dues entitats que serveixin de pont entre elles 
per poder fer intercanvis. 
 
La coordinadora, Eva Nogueras, aprofita que s’informarà de totes les reunions a les 
xarxes socials. I també anima a que tots els membres del Plenari en façi difusió. 
 

4. Intervenció de la Regidora.  
 
Aquest punt es deixa pel final de sessió ja que la regidora va avisar que arribaria amb 
retard a causa d’una reunió que tenia abans d’aquesta. 
 

5. Presentació i debat del desenvolupament dels espais de coproducció entre 
Administració/Govern-Taigua-OAT.  Temps d’informació 30 min / Temps de debat 15 
min 
 
El Sr. Francisco Rodriguez fa la presentació per explicar els espais de coproducció entre 
Administració/Govern-Taigua-OAT que s’han gestat a partir de la reunió de les tres parts 
implicades. I vol destacar el punt de facilitar la participació dels tècnics de Taigua i de 
l’OAT als grups de treball, ja que fins aleshores aquest punt sempre havia estat un 
problema. Es considera que pot haver-hi un punt d’inflexió en aquest sentit. 
Plantejar una nova forma de treball i per això era necessari un reconeixement mutu. I 
es va quedar per una propera reunió que es definirien els objectius transversals. També 
informa sobre els espais de coproducció, els enumera i fa una petita explicació sobre 
quin punt es troba cada un d’ells. 
 
I aprofita per invitar a tothom que ho desitgi per tal que s’incorpori als diferents grups 
de treball que hi ha.  La presidenta anima també que els membres del Plenari 
s’incorporin en aquests espais. 
 
En el torn de preguntes, el Sr. Emili Diaz, considera que és molt interessant. Considera 
que per tenir una mirada satisfactòria serà sempre que els tres agents que han 
d’intervenir es reconeixen mútuament.  
 
La Sra. Susana Martínez  pregunta si hi ha un calendari de reunions. La presidenta respon 
que hi haurà una reunió base cada sis mesos i en aquest espai es marcarà la seva 
dinàmica de treball. També es farà  una memòria del treball que s’estrà realitzant.  
 
El Sr. Emili Diaz pregunta si ha el compromís de tècnics de Taigua per acudir a les 
reunions. El Sr. Francisco Rodríguez respon que aquest és l’acord per poder arribar a un 
consens per coproduir conjuntament. 
 
El Sr. Juan Cano pregunta si hi haurà pressupost per fer-ne difusió. I es respon que es 
mirarà les despeses que hi haurà de cara al pressupost de l’any vinent. 
 
 La Sra. Susana Martínez creu que seria necessari unes reunions periòdiques per 
treballar per exemple amb el tema de la web de Taigua referent a la transparència. El 
Sr. Santi Aragones explica que es va fer una proposta inicial, però el més important és 
que hi hagi un mecanisme de treball conjunt. I creu que això és el que s’ha fet, s’ha 
trencat el gel. 



 
I la presidenta, també considera que després de les reunions s’ha establert una forma 
de treball conjunt, ja que cada part va poder posar en comú quins temes es volien 
treballar. I des d'aqui novament fa una crida a que s’integrin en aquests grups de treball 
que s’han format. 
 
El Sr. Juan Cano vol manifestar que Taigua els s’hi ha manifestat que no tenen tot el 
personal que haurien de tenir per fer efectius els objectius pel que fa l’actualització de 
la pàgina web. 
 
La Sra. Anna Crispi també vol manifestar que és molt interesant els objectius que s’han 
arribat entre les tres parts i el treball que s’ha iniciat per seguir treballant de forma 
conjunta, però s’ha de tenir en compte les possibilitat de disponibilitat que hi ha amb el 
personal de l’Ajuntament. 
 
La Sra. Dolors Frigola manifesta que és bona la nova forma de treballar amb 
l’Ajuntament, i considera que és important establir un calendari i un mecanisme de 
treball per seguir amb aquest treball de coproducció. 
 
En aquest moment i aprofitant que la regidora Lluïsa Melgares ja està present a la sessió, 
es decideix continuar amb el punt 4 de l’orde del dia (Intervenció de la regidora). 
 
La Sr.  Lluïsa Melgares es disculpa del seu retard degut a la reunió prèvia que tenia. I en 
primer lloc vol felicitar a l’OAT i estava segura que s’arribaria a aquesta fase del treball 
conjunt. El paper de l’OAT s’ha d’aprofitar ja que hi ha un treball de molta qualitat. I que 
els objectius que s’havien marcat de coproducció s’estan aconseguint. I afirma que 
malgrat no sempre s’estarà d’acord amb tot, això forma part del treball conjunt.  
 
Seguidament aprofita per informar que el Ple de l’Ajuntament d’aquest mes es porta la 
modificació del reglament d’abastament per adaptar-los a la nova normativa. També 
explica sobre la situació dels morosos i els talls dels subministraments. 
  
També fa una valoració molt positiva de la reunió sobre la nova instrucció de l’aigua ja 
que es van arribar a acords. 
 
Aprofita per informar que el 24 i 25 de novembre l’AMAP farà un congrés a Terrassa i 
que tothom hi està invitat.  
 
També informa sobre la campanya que es va fer sobre el canvi d’aforaments. 
 
I també sobre la web de Taigua vol afegir a tot el que s’ha dit que l’empresa ha tingut 
un procés de transició molt ràpid i que el sistema administratiu és lent pel gruix normatiu 
que hi ha. 
 
I acaba la seva intervenció donant les gràcies a l’OAT pel seu treball i recorda que són 
molt necessaris.  
 
 

6. Web de Taigua i treball sobre indicadors vinculant l’OAT als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS), presentació de l’informe del grup d’Indicadors i 
Control Social (Santi) (5’). Temps d’informació 9 min / Temps de debat 5 min 
 



El Sr. Santi Rodriguez explica el que s’està treballant amb la web i que s’han fet canvis, 
malgrat encara hi ha molt espai de millora. I es vol aconseguir una web on la ciutadania 
pugui valorar, a través d’uns indicatius, la qualitat del servei, sostenibilitat, medi 
ambient, qualitat de l’aigua, etc. També insisteix en que s’hauria de publicar una 
memòria anual de Taigua per saber exactament en quin punt es troba l’empresa. I en 
referència al moment d’ara, creu que la reunió sobre la web va ser molt interessant, es 
va portar la feina feta des de l’OAT però és necessari calendaritzar reunions de treball 
per fer-ne el seguiment. 
 
També vol destacar que s’han de complir amb els objectius del desenvolupament 
sostenible ja que és una obligació. I en virtut d’això considera que és necessari  explicar 
sobre les despeses destinades a la qualitat de l’aigua. 
 
També considera que és important que es publiquin tots els contractes de Taigua per 
ser el màxim de transparent possible. 
 
En resum, insisteix que es vol aconseguir que la web de Taigua sigui transparent, 
participativa i de fàcil accés per la ciutadania. 
 
En el torn de preguntes, la Sra. Dolors Frigola, aprofitant la presència de la regidora i la 
directora del servei de medi ambient, pregunta sobre les millores del dipòsit d’Abrera. 
L’Anna Crispi respon que hi ha la reserva de diners que hi havia pel 2021 per aquestes 
obres s’ha traslladat al 2022. 
 
El Sr. Juan Cano considera que les instal·lacions generals estan molt deteriorades i que 
necessitarien una partida extraordinària de l’Ajuntament. En aquest punt, la regidora fa 
una explicació del pla de viabilitat i del contracte programa. 
 

7. Informació sobre l’estat de “Instrucció per a la garantia del dret de l’aigua en situacions 
de risc d’exclusió residencial”, grup del Dret Humà a l’Aigua i Justícia Social. Temps 
d’informació 6 min  
  
La Sra. Dolors Frigola valora positivament que el grup del Dret Humà a l’Aigua podés 
aportar les seves propostes i esmenes a les reunions amb els diferents departaments i 
regidories de l’Ajuntament competents amb aquest assumpte i  consideren que estan 
als inicis al treball coproductiu ja que entén que hi hagut un reconeixement. I considera 
que és satisfactori la participació dels agents polítics en aquestes reunions 
 
També aprofita per informar sobre el taller matinal que es durà a terme el proper 
dissabte 27 de novembre per compartir experiències amb altres col·lectius com la PAH, 
Colectivo sin vivienda, justícia energètica, Càritas, Creu Roja i d’altres. 
 

8. Informe per part dels representants de l’OAT en el Consell d’Administració. Temps 
d’informació 22 min (debat inclòs) 
 
El Sr. Emili Diaz i el Sr. Juan Cano fa una síntesi sobre tots els punts del dia del Consell 
d’administració que es va celebrar durant el dia d’ahir. 
 
Sobre el primer punt de l’orde del dia, en el que es va aprovar l’acta de la darrera reunió 
del Consell d’administració, es va insistir novament amb la documentació prèvia que es 
fa arribar i la Sra. Dolores Mazas, com a responsable dels serveis jurídics, va explicar que 



tota no es podia per la extensa documentació. A dia d’avui s’està entregant amb 7 dies 
d’antelació i es considera que és insuficient. 
 
També es va comentar sobre la incorporació de Taigua a AEOPAS que s’està a l’espera 
de la resposta a la consulta al Ministeri d’Hisenda per qüestions tècniques. 
 
El segon punt va ser l’aprovació del pressupost del 2022. I del tancament del 2021 hi ha 
previstos uns 6,7 milions (entre beneficis i acumulats) per inversions durant el 2022 per 
formalitzar contractacions per executar partides per la planta d’Abrera i per canonades 
i instal·lacions, per la implementació d’un nou “Sistema de Gestió Econòmica i 
Comercial/ SGEC) i per instal·lacions i xarxa bàsica de la ciutat (plaques fotovoltàiques).  
 
I també vol comentar que el juliol de 2022 finalitza el contracte amb FECSA i s’haurà 
d’estudiar un nou contracte. 
 
També s’hauran de cobrir llocs de treball vacants. 
 
També la possibilitat a mig plaç de canviar d’entitats financeres. El gerent va exposar 
que no era fàcil però es pot contemplar, tot i que el canvi tampoc milloraria gaire. 
 
També es va platejar que el conveni que hi ha amb l’ACA finalitza l’any que ve. I es va 
preguntar si per part de l’ACA té alguna cosa a dir amb les inversions. Aquest punt ha 
quedat obert, i l’Ajuntament i Taigua vol negociar amb l’ACA. En aquest punt, l’Anna 
Crispi aclareix que el conveni el que fa es que l’ACA aprova les inversions, no se´n fa 
càrrec però si que es pot aconseguir alguna subvenció. En aquest punt, la regidora 
explica la diferència entre manteniment i millores per analogia a un contracte 
d’arrendament. 
 
L’Anna Crispi recorda que la Llei d’Aigua limita les concessions fins l’any 2060. 
 
I referent al punt 3, sobre la contractació es va preguntar sobre un nou lloguer de la 
nova seu social i les instal·lacions de l’EPEL i sembla ser que està obert. De moment s’ha 
presentat una oferta però encara no es pot saber quin és ni el seu emplaçament. En 
aquest punt, l’Emilia Diaz pregunta als representant de l’Ajuntament sobre aquest nou 
local. La regidora li respon que aquest nou espai necessitarà una adequació per tant serà 
per l’any 2022 o 2023. I la directora del servei de medi ambient, Anna Crsipi informa que 
en breu es sabrà qui s’ha presentat després de valorar les condicions que ofereix el nou 
local. I l’Emili Diaz conclou que la bona noticia serà que el cost del nou contracte serà 
més baix que l’actual. 
 
I en el punt 4 es va informar sobre activitats educatives que està realitzant l’EPEL. I els 
representant de l’OAT  van informar que l’observatori també està treballant amb 
aquesta línia. 
 
Els punt 5, 6 i 8 es publicaran properament a la web de Taigua. 
 
El punt 7, sobre informació́ sobre recursos humans de Taigua: Negociació́ Conveni 
Col·lectiu i Pla d’Igualtat, no hi tenen res a dir ja que és un tema del comitè d’empresa i 
els treballadors. 
 
El punt 9 sobre la web de Taigua es va parlar sobre aquest treball coparticipatiu. 
 



I punt 10, Informació́ Congrés de Gestió́ Pública del Servei d’Aigua, que tindrà̀ lloc els 
dies 24 i 25 de desembre de 2021 al Vapor Universitari de Terrassa. 
I el punt 11 sobre les tarifes, informen que s’està treballant i es va parlar amb el gerent 
que si no hi ha un contracte programa i un pla director és difícil establir uns criteris.  
 
I per acabar també vol parlar de la reunió que han tingut avui a Taigua per explicar quina 
documentació del Consell d’administració és pot publicar i quina no. La informació que 
els hi ha donat és que a l’acta de la reunió del Consell d’Administració especificarà quina 
és publica i la que no. 
 

9. Torn obert de paraules. (Temps de debat 6 min) 
 
La Sra. Susana Martínez pregunta sobre si la morositat dels 2 milions és de vulnerables. 
Li responen que no. I també pregunta sobre els beneficis de Taigua i en aquest sentit li 
aclareixen la seva procedència. Seguidament, vol  suggerir que el padró, que és un dret, 
no hauria de ser requisit per tenir dret a l’aigua ja que s’ha de presumir la seva 
vulnerabilitat també en el tema dels comptadors. Voldria saber quin cost té això i si 
l’Ajuntament no té liquiditat suficient que ho cobreixi l’Estat. I aprofita per demanar que 
siguem un referent a l’accés a l’aigua com el dret humà a l’aigua. 
 
La Sra. Dolors Frigola respon que la nova instrucció a l’aigua ja recull aquest supòsits de 
vulnerabilitat i solució ràpida. I explica un cas concret que ha de servir com a exemple. I 
sobre el padró és necessari per poder ubicar i només falta que l’administració sigui prou 
àgil en els tràmits d’empadronament. I que qualsevol persona té dret a ser 
empadronada. I cal que distingir entre els casos d’emergència i la resta.  I que aquest 
sistema ja va funcionar amb la instrucció durant el confinament derivat de la pandèmia 
del covid. 
 
Per finalitzar la presidenta explica les activitats properes de l’OAT i que aquestes seran 
publicades en les diferents xarxes socials. 
 
El Sr. Juan Cano suggereix que els propers plenaris es realitzin de forma mixte (presencial 
i telemàtic). I la resposta de la presidenta és que les experiències amb aquest format 
que proposa no han sigut del tot positives i considera, que sempre que sigui possible, el 
plenaris s’han de fer presencials on el debat en surt afavorit. 
 
 
 

  La sessió finalitza a les 20:25 h 
 
 


