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ACTA COMISSIÓ EXTRAORDINÀRIA PERMANENT  de l’Observatori de l’aigua de 
Terrassa 

 
 

Dia:   Dijous 17 de Juny de 2021 

Hora:  15:15 h 

Lloc:  TEAMS 

 
 
Assistents: 

 

Presidenta: Beatriz Escribano 

Vicepresident:  Francisco Rodríguez  

Vocals i Coordinador/es dels grups de treball : Àngels Tripiana,  Francesc Zaurin,  Martí Rosas,  
Dolors Frigola,  Santi Aragones i Joseba Quevedo. 
 
Grup de treball Dret Humà a l’Aigua  i Justícia Social (DHA i JS): Rafael Gázquez, Mónica Guiteras i 
Edurne Bagué. 
 
Secretari: Miquel Herreros  
 
Excusa la seva presència: Beatriz Amante 
 
Excusa la seva presència per baixa la coordinadora: Eva Nogueras 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ DE LA PRIMERA SESSIÓ 
 
 
Inici: 15:20 h 

 
1. Exposició resumit de l'informe “Instrucció per a la instal·lació de comptadors d’aigua 

provisionals d’emergència social per a persones o unitats de convivència en situació de risc  
d’exclusió residencial” per l'equip "Instrucció comptadors" del Grup DHA i JS  
 

La Sra. Dolors Frigola, del grup de DHA i JS, explica que van presentar una proposta alternativa per 
la instrucció per garantir el dret de l’accés a l’aigua. I seguidament es va celebrar una reunió el 
passat dia 17 de maig amb les tècniques del servei de medi ambient, d’OFIMAPE i amb el gerent 
de TAigua. Expressa que la reunió va quedar lluny de ser un treball real de col·laboració i de 
coproducció. I per tant, proposa que, per tal de visibilitzar el treball per part del grup de DHA i JS, 
una reunió amb el regidor de serveis socials Noel Duque i amb la regidora de l’aigua Lluïsa Melgares. 
 
El Sr. Rafael Gázquez també manifesta que hi ha un cert desànim al grup, més quan a la reunió no 
hi havia cap representant polític. Que quasi bé no es va tenir en compte el document de proposta 
del grup de treball, només el requisit d’empadronament dels 3 anys. Considera que hi ha molt 
immobilisme, sobretot des d’OFIMAPE. Comparteix que hi ha moltes mancances amb aquest 
treball conjunt. També explica que a la reunió van insistir en reduir la burocràcia en el procediment. 
I afegeix que el va sorprendre que el gerent de Taigua tingués una postura contraria al controlar 
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del subministrament de forma irregular. I insisteix també que s’ha de revisar la forma de treballar 
conjuntament amb l’administració. 

 
La Sra. Bea Escribano manifesta que Taigua, com a EPEL, ha de ser més “generosa”, per exemple 
que Agbar i assumir que ens trobem davant una nova cultura de l’aigua. I en aquest sentit incorpora 
la idea de la presumpció de bona fe de vulnerabilitat per agilitzar el procés. I considera que és 
important el reconeixement del grup de DHA  de l’OAT per part dels polítics/ques, ja que considera 
que és greu que no se’ls tingui en compte. I coincideix amb la importància en demanar una reunió 
amb les regidories competents. 

 
La Sra. Mònica Guiteras, vol reforçar tot el que s’ha dit. I considera que l’OAT no només necessita 
un reconeixement, sinó una participació i una col·laboració de veritat. Les reunions no han de ser 
informatives han de ser treball. 

 
El Sr. Joseba Quevedo, opina que després d’escoltar a les persones del grup de treball DHA es 
constata  que la forma de treballar amb l’Ajuntament i Taigua ha fracassat. I recorda que l’informe 
del Sr. Juan Gaya va apel·lar al treball conjunt de les tres parts implicades. I creu que és necessari 
canviar dinàmiques i que l’Ajuntament no sigui un “àrbitre”. I com a segona cosa que vol dir, és 
que també podria ser que no tinguessim la raó amb el 100% de la proposta, i potser hi ha altres 
possibles alternatives en alguns casos. 

 
La Sra. Àngels Tripiana, diu que desanima molt quan no et fan gens de cas per una feina feta. I per 
tant, considera que és important donar publicitat d’aquesta feina que s’ha fet i buscar complicitats. 

 
La Sra. Edurne, en relació al darrer comentari del Sr. Joseba Quevedo, diu que no es tracta de tenir 
més o menys raó, el problema va ser la metodologia de treball que no va ser la correcte. Des de 
l’Ajuntament i Taigua encara no entenen que aquest treball ha de ser conjunt. I considera que 
primer s’ha de parlar amb els/les regidors/es per després arribar als tècnics de l’Ajuntament. Falta 
proximitat amb els/les regidors/es i dosis de confiança mutu. 

 
El Sr. Paco Zaurin entén que el problema és de voluntat política. I aprofita per suggerir que es 
realitzi una roda de premsa per denunciar públicament el que està passant amb el treball de l’OAT. 

 
El Sr. Santi Aragonés, està d’acord amb tot el que s’ha dit i considera que el problema és el 
funcionament de l’Administració. Considera que la regidoria no està implicada amb el tema de 
l’aigua. I per tant, és imprescindible una reunió urgent per plantejar tots aquests problemes amb 
el regidors implicats. En definitiva vol que se’ls hi expressi que no s’està coproduint. 

 
El grup DHA, sol·licita reunió amb les regidories (Aigua i SS), entre d'altres coses, per poder exposar 
que hi ha aspectes en les nostres propostes que no tenen cap implicació jurídica i que s'haurien de 
poder resoldre amb voluntat política. Com a exemple, exposa aquests tres punts que a la reunió 
del dia 17, van ser motiu de desacord amb les tècniques d'Ofimape:  
 

 Tema empadronament: l'ajuntament està d'acord en què no ha de ser un requisit estar 
empadronat un mínim de tres anys però, a proposta d'Ofimape, planteja que es tingui en 
compte com a requisit "l'arrelament al municipi". El grup DHA proposem simplement, que 
s'estigui empadronat al domicili on s'ha d'instal.lar el comptador o haver fet la sol.licitud 
d'empadronament. El tema d'arrelament pot ser subjectiu i sense pretendre-ho excloure 
famílies.  (veure els arguments explicitats a l'informe enviat a la Permanent). 
 

 No s’està d’acord que sigui un requisit fer un taller de pobresa energètica per poder accedir al 
fraccionament del deute en casos d'impagats en RER. 
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 I sobre l'obligació, com a requisit, de disposar d'un informe, o altre document que acrediti una 
"bona conducta", el grup DHA considerem que aquest requisit és "pervers" i no aporta res. 
Precisament l'accés a l'aigua de forma irregular (punxar) és un dels motius que comporta 
conflictes entre el veïnat, per la qual cosa, oferir el comptador és la millor solució per resoldre 
possibles conflictes, i no pot ser una condició.  
 

 
El Sr. Francisco Rodriguez, creu que les dinàmiques de l’Ajuntament no han canviat. I considera que 
l’OAT ha d’activar la participació i torna als orígens. També proposa revisar la forma d’actuar de 
l’OAT per ser autònoms i no actuar només per donar resposta a l’Ajuntament. 

 
 

2. Anàlisi del tractament de l'OAT per part de usuaris/es en el canvi d'aforament a comptadors 
arrel de la carta enviada per Taigua. 

 
El Sr. Francisco Rodríguez, informa que els hi va arribar una carta d’una família sobre els aforaments 
per part de Taigua  i van veure que a la carta hi havia una falta total de sensibilitat. Està prevista 
una reunió en dues setmanes per tractar el tema de la carta ja que es considera que no s’ha actuat 
bé i no s’han tingut en compte les recomanacions de l’OAT. Exposa la carta a la comissió per 
debatir-la. 
 
El Sr. Santi Aragonés, considera que la  carta ha de ser molt més empàtica i que s’hauria d’explicar 
millor els beneficis. Explica que l’OAT ja va recomanar en aquest sentit i pel que es veu no es va fer 
cas en res. 
 
La Sra. Edurne Bagué, creu que és el mateix problema que amb el punt 1. No hi ha un treball conjunt 
ja que hi ha un problema amb la metodologia. I està d’acord que hi ha una falta de sensibilitat per 
part de l’Administració. També creu que hi pot haver temes de gènere en la presa de decisions 
entre el gerent de Taigua i la directora del servei de medi ambient. 
 
El Sr. Rafael Gázquez, manifesta els seu mal estar per la confrontació amb l’Ajuntament i que va en 
contra de la filosofia de l’OAT i de Taigua com empresa pública. I reitera que és imprescindible la 
trobada amb els regidors per enfocar el tema de forma constructiva. 
 
El Sr. Joseba Quevedo creu que el problema és que l’Ajuntament no ha assumit que tenen una 
empresa pública de l’aigua. I proposa directament una reunió amb l’alcalde. 
 
El Sr. Paco Zaurin, insisteix amb la roda de premsa per donar a conèixer el mal estar de l’OAT. 

 
La Sra. Bea Escribano insisteix que fa unes setmanes va demanar una reunió amb les tres parts i 
encara no li han contestat. I considera que hi ha una crisis ja que creu que l’OAT pot estar-se 
convertint en una bústia de participació. I aprofita per centrar la reunió d’avui i en el punt 2 de 
l’orde del dia que és que una senyora ha plantejat una qüestió a l’OAT.  
 
La Sra. Edurne Bagué proposa primer  respondre a la carta i aprofitar-la per treballar en un 

protocol de les tres parts en aquest casos com el de la carta. 
 

I tots els presents consensuen les propostes següents: 
 
1. Convocar una reunió urgent amb la regidora Lluïsa Melgares i Noel Duque, amb competència 

d’aigua i serveis socials, respectivament  
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2. Convocar una reunió amb l’Ajuntament i Taigua per saber l’estat de resposta de la carta i 

aprofitar-la per revisar el protocol. I  proposar que tècnics de l’Ajuntament facin visites a totes 

les cases que se´ls ha enviat aquesta carta. 

 

 

Finalització de la reunió a les 18:01 h 
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