
 
 Observatori de l’Aigua de Terrassa  

 

 

 

 

 

 1

 

 

ACTA REUNIÓ ORDINARIA DE  L’OBSERVATORI DE L’AIGUA DE TERRASSA 

 
 
 
Sessió:  Ordinària 2a part del plenari  

Data:   Dimarts 6 d’octubre de 2020 

Hora:   16:00 hores 

Lloc:   TEAMS 

 
Assistents: 

Entitats        Representants 

Vicepresidenta        Beatriz Escribano 

Secretari        Miquel Herreros  

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

Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana     Àngels Tripiana (Vocal) 

Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana     Dolors Tripiana (Suplent) 

Grup Municipal PSC       Alba Soldevilla 

Grup Municipal Junts per Terrassa     Marta Sánchez 

Taula de l’Aigua de Terrassa      Francisco Rodríguez 

Taula de l’Aigua de Terrassa      Santi Aragonés (suplent) 

Federació Associació de veïns de Terrassa (FAVT)   Jose Luis Charles 

Unió de consumidors de Catalunya (UCC)    Salvador Dominguez 

Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT)  Abraham Arcos 

Aigua és vida        Emili Diaz 

UGT         Montse González 

Associació de veïns del Segle XX     Juan Cano 

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

 
Han assistit per part de l’Ajuntament, que participaran en el Plenari: 
 
- Sra. Lluïsa Melgares com a representant de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
- Cristina Escudé com a directora dels serveis d’Urbanisme 
- Sra. Anna Crispi com a Directora del Servei de medi ambient 
- Marga Rodriguez com a Cap del Servei de Recursos naturals i Sostenibilitat 
 
 
Han assistit com a observadors: 
- Sra. Rafael Gázquez com a invitat del Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana 
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Han excusat la seva absència: 
 
- La Sra. Susana Martínez del Grup Municipal Tot per Terrassa 
- El Sr. Josep Prats en representació de la Cambra de Comerç de Terrassa   

   

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Ordre del dia de la Plenari: 

1. Informació de la vicepresidència i presidència en funcions.  
2. Aprovació del pressupost 
3. Informe dels grups de treball  
4. Informe del representant en el Consell d'administració de Taigua.  
5. Informe de la regidora Lluïsa Melgares Aguirre  
6. Forma de procedir a les votacions per la plaça vacant al consell d'administració i la 

presidència previstes pel plenari del mes de desembre de 2020  
7. Torn obert de paraules  

 
Inici: 16:00 hores 

1. Informació de la vicepresidència i presidència en funcions.  

La Sra. Bea Escribano, com a vicepresidenta i presidenta en funcions, dona la benvinguda i 
explica l’orde del dia i el temps previst de duració de cada punt.  

Primer de tot, dona les gràcies per la feina del Sr. Juan Martínez com a antic president de l’OAT 
i a l’antiga secretaria, la Sra. Olga Buxeres . Seguidament dona la benvinguda al nou secretari, 
Miquel Herreros i aquest explica el funcionament de la sessió telemàtica de la reunió i informa 
als assistents que la mateixa serà gravada. 

La Sra. Bea Escribano, com a presidenta en funcions, informa que el passat mes de juliol va tenir 
una reunió amb l’antic president per fer el traspàs de tots els temes de l’OAT. I per tant, seguirà 
amb el fil de la primera part de la darrera reunió del plenari de l’OAT del mes de juliol. També 
exposa que ha participat en tres reunions per treballar i millorar el funcionament dels grups de 
treball de l’OAT. 

També vol informar que com a presidenta en funcions, i  juntament amb el Sr. Paco Rodríguez, 
van assistir a una taula rodona a Girona per explicar i aportar l’experiència de l’OAT de Terrassa. 

I que el 16 setembre d’aquest any, també amb el Sr. Paco Rodriguez, van tenir una reunió a 
l’Ajuntament amb la nova Directora del servei de medi ambient, Anna Crispi, el Pau Millo, tècnic 
de l’Ajuntament i la Marga Rodriguez, nova Cap del servei de recursos naturals i sostenibilitat, i 
van tractar sobre els assumptes següents: 

 La figura de coordinació de l’OAT, on van ser informats que en breu hi haurà la persona 
que ocuparà aquest càrrec.  

 El pressupost i el pla de treball de 2021.  

 La necessitat d’un espai físic propi de l’OAT per tenir un lloc de trobada fixe.  

I informar també que el 24 de setembre es va reunir la permanent i va entrar la Dolors Frigola 
com a nova coordinadora del grup de treball DHA.  
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I el 30 de setembre va assistir a una sessió formativa de la web de l’OAT. 

2. Aprovació del pressupost 

La Sra. Bea Escribano explica com s’ha vist afectat el pressupost degut a les circumstàncies de 
la pandèmia de la covid 19 i exposa el document del pressupost del pla de treball de 2020 al 
plenari. 

La Sra.  Cristina Escudé intervé per explicar les retallades que hi ha hagut a causa de la pandèmia 
a tots els serveis de l’Ajuntament, també al de medi ambient. I dona l’alerta que amb els euros 
sobrants es sigui el màxim de diligent possible i que les factures siguin aportades  com a màxim 
el mes de novembre per poder justificar-les amb els serveis econòmics 

3. Informe dels grups de treball  

El Sr. Marti Rosas, com a coordinador del Grup de treball de transparència i indicadors, explica 
que malgrat les dificultats de la pandèmia, es van poder fer una sèrie de col·laboracions amb el 
màster de sostenibilitat de l’UPC i els treballs relacionats amb el dret humà a l’aigua. Aquests 
seran aportats en breu a la permanent i al plenari per poder-los implementar amb Taigua. També 
informa un col·laboració amb un treball final de màster de ciència i gestió integral de l’aigua, que 
està a la web de l’OAT.  

 
El Sr. Paco Rodriguez, grup de treball de control social, informa que el seu treball també s’ha vist 
afectat per la pandèmia. Les activitats obertes s’han vist paralitzades i els treballs realitzats són 
una proposta per millorar els continguts de la web de Taigua per avançar amb el procés de 
transparència. 
 
Hi ha un treball d’un grup d’estudiants sobre control social i governança que està a la web de 
l’OAT a l’apartat de recerca. 

 
També s’ha treballat en col·laboració amb el grup transparència i indicadors, desenvolupant 
temes de governança, participació, transparència i rendició de comptes. 

 
En l’actualitat s’està treballant amb el guió en la participació de l’audiència pública prevista pel  
desembre. 

Informa que les propostes de tallers han quedat suspeses per la pandèmia. 

El Sr. Abraham Arcos, com a coordinador del grup de treball de projectes europeus i fons 
finançaments, informa també que amb la pandèmia s’han aturat molts projectes, però que s’obren 
possibilitats amb el Pla europeu de recuperació per poder plantejar-ne de nous.  

Seguidament, informa que necessita un relleu a la coordinació ja que per motius personals no 
pot seguir, i proposa al Sr. Joseba Quevedo com a nou coordinador del grup. 

La Sra. Bea Amante, com a coordinadora del grup de treball  petjada hídrica, economia circular i 
serveis ecosistèmics, informa que el grup està en fase de reestructuració i es vol integrar-lo a un 
altre grup.  

Informa que hi ha un estudi de la petjada hídrica i econòmica de la xarxa que es presenta a 
concurs intern i es va proposar una oferta de la càtedra Unesco.  

La Sra. Bea Escribano, grup de treball de qualitat i sabor de l’aigua, informa que hi ha dues noves 
incorporacions al grup 
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Seguidament explica que el gener es va fer un seminari sobre els requisits per valorar la qualitat 
de l’aigua, també s’han celebrat vàries reunions per poder anar a la planta potabilitzadora per 
identificar tot el circuit de l’entrada de l’aigua a Terrassa. I també informa sobre un estudi de 
l’històric de tots els valors perimètrics de l’arxiu municipal. L’estudi valora la possibilitat 
d’implamentar normativa de vies separatives en els habitatges de Terrassa. 

També informa sobre l’elaboració de diferents enquestes de satisfacció dels usuaris en relació a 
la gestió i el sabor de l’aigua en el municipis de més de 25.000 habitants. 

I que ella està tutelant un treball d’unes estudiants sobre de recerca sobre la qualitat i sabor de 
l’aigua on es va fer una enquesta de 1.339 respostes.  

La Sra. Angels Tripiana, com a representant de la taula d’educació, manifesta que bona part de 
la tasca van dirigides a fer activitats a escoles i instituts. I a causa de la pandèmia, dels 17 centres 
educatius, només s’han fet activitats a 10 escoles i a 3 instituts. S’ha pogut explicar el Conte de 
la princesa de l’aigua i l’exposició de gènere de l’aigua. Igualment s’ha fet arribar el conte i 
l’exposició al centres on no es va poder fer. I també s’ha proposat als centres fer tast de l’aigua, 
per tenir consciencia de l’impacte ambiental de les botelles de plàstic i visitar al sal·li de Sallent 
juntament amb “Prou sal” on es posa de manifest la sal·linització del riu Llobregat causades pels 
residus de potassa i, juntament amb Enginyers sense fronteres es presenta ”ofegada pels deutes” 
sobre la problemàtica de la pobresa energètica.  

Aquestes activitats malgrat estan publicitades , s’han ajornat a causa de la pandèmia. 

També s’està treballant amb una maleta pedagògica de l’aigua (llibres i jocs) per oferir a les 
escoles juntament amb  dones de l’aigua, Enginyers sense fronteres i Llibreria Synusia. 

Reunions limitades pel tema covid via telemàtica. 

Dolors Frigola, coordinadora del grup de treball del Dret Humà a l’Aigua,  informa sobre un treball 
d’estudiants de màster sobre la pobresa de l’aigua a Terrassa.  

També que estan col·laborant en un document per fer un protocol per evitar els fraus sobre 
l’abastiment d’aigua a la ciutat. I reitera que cap llar ha de passar per un tall d’aigua i el mateix 
temps s’ha de controlar de la despesa pública que l’empresa pública ha de tenir. 

També indica la voluntat de renovar la instrucció de la regulació dels comptadors de l’aigua en 
llars que estant en precari des de la perspectiva que cap llar es quedi sense aigua. El dret a 
l’aigua es va poder veure afectat amb el tall de subministraments de les fonts públiques a causa 
de la pandèmia. Es va treballar conjuntament amb l’informe per instal·lar comptadors d’aigua 
provisionals. 

I arrel de les lectures estimades del rebut de l’aigua durant la pandèmia consideren que cal 
treballar sobre el sistema tarifari de l’aigua. 

4. Informe del representant en el Consell d'administració de Taigua. 

El Sr. Emili Diaz, informa que ha assistit al Consell del 15 de maig i del darrer del dia 23 de 
setembre. Informarà del 2n Consell, ja que del 1r l’OAT ja en té constància i l’informe ja està 
penjat a la web de l’OAT. 

De forma introductòria, considera que a l’empresa pública de Taigua s’estant fent les coses bé. 
Però igualment vol destacar que encara s’ha de treballar més en favor de la transparència a 
Taigua. Considera necessari la figura del/a coordinador/a i un espai físic per l’OAT per tenir més 
presència a la ciutat de Terrassa. 
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I referent al Consell del dia 23 de setembre, els dos primers punts de l’orde del dia van ser de 
caràcter formal. El punt 1r va ser l’aprovació de l’acta de la darrera sessió i el punt 2n va ser 
l’aprovació d’un increment del pressupost destinats a treballs de conservació i reparació de les 
canonades degut als desperfectes ocasionats pel temporal Glòria. 

El punt 3r era la ratificació de l’adjudicació del contracte prorrogat de subministrament d’energia 
elèctrica amb la cia. Endesa de 31 de juliol de 2020.  

El punt 4t, era la ratificació de l’aprovació de l’inici d’expedient per contractar la implantació de la 
xarxa de comunicació de Taigua. Hi ha dues empreses que liciten i es resoldrà a finals d’aquest 
any. 

El punt 5è, s’informava sobre les lectures estimades realitzades durant el confinament. Aquest 
punt resulta complex i feixuc. Tanmateix, Taigua admet l’error en la formula del càlcul i acorden 
reparar i compensar a tothom que s’hagi vist afectat.  

El punt 6è, s’informava que estan estudiant la viabilitat de construir un dipòsit a l’estació  d’Abrera 
que rebi les aigües captades i les que es compren a Aigües del Llobregat.   

I el representant informa que va manifestar al Consell que es troba a faltar una política 
d’estratègia comunicativa més transparent  orientada a donar satisfacció a l’usuari i al ciutadà. 
També l’OAT s’ofereix per fer trobades permanents entre Taigua i l’Ajuntament per fer efectiva 
la cogovernaça.  

El punt 7è era el torn de paraules. El representant es va dirigir al gerent de Taigua per comunicar 
que a  la web de Taigua es troben a faltar les actes de les reunions del Consell, l’estat de comptes, 
informes de gestió, memòria, pla director, contracte programa, formació i d’altres. 

I a la presidenta del Consell, a la Sra. Lluisa Melgares, li recorda que cal establir i crear un 
protocol compartit per conèixer i saber quins són els documents que s’han lliurat prèviament a la 
reunió del Consell  dels temes a tractar  i els que es poden distribuir.  

El representant va preguntar si un conseller pot demanar incloure un punt nou a l’orde del dia del 
Consell d’Adminstració i la resposta va ser afirmativa, només cal fer la petició a la secretaria del 
Consell d’Administració i on cop valorada la naturalesa de la petició es comunica la seva 
incorporació a l’orde del dia.  

Reitera la importància d’establir unes trobades permanents entre Taigua, l’administració i l’OAT 
per establir les confiances i vincles necessaris. 

5. Informe de la regidora Lluïsa Melgares Aguirre  

Prèviament, la Sra. Lluïsa Melgares vol agraïr públicament la feina que ha fet l’antic president, el 
Sr.  Juan Martinez, i en general a totes les persones que formen part  dels grups de treball de 
l’OAT, destacant la feina que s’està fent. 

 
Seguidament reitera i dona èmfasis a la situació que s’ha creat per la pandèmia i l’estat d’alarma 
i l’afectació que ha tingut en tots els serveis de l’Ajuntament.  

 
També vol destacar que el fet que la gestió de l’aigua estigui en mans d’una empresa pública 
com Taigua ha estat beneficiós i ha ajudat a superar en part aquesta situació poden abastir a 
tothom d’aigua després del tancament de les fonts públiques. 

 
Durant el confinament s’ha tingut que garantir l’aigua a tothom sobretot després de l’obligat 
tancament de les fonts públiques. I vol destacar la rapidesa amb la que es va actuar amb la 
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instal·lació dels comptadors provisionals i que actualment estan pendents d’una instrucció on 
s’inclouran les incorporacions que faci l’OAT.  

 
També vol destacar que la tarifa social està funcionant per les persones que pateixen pobresa 
energètica. 

 
I seguint amb els comptadors considera que és important per garantir el dret a l’accés a l’aigua 
però també per controlar el seu consum. 

 
La majoria de consums d’aquest comptadors estant en el tram 2, que és el consum normal i que 
s’han aplicat bonificacions. També es va fer una bonificació en el 2n tram que es va aplicar en el 
2n trimestre.  

 
Vol també destacar que el control del consum de l’aigua ha estat més fàcil gràcies a la 
municipalització de l’aigua.  

 
També degut al confinament, i no només a Terrassa, han hagut problemes amb les lectures 
estimades durant el 2n semestre que ha afectat a unes 47.000 persones que es feien segons 
l’any anterior i sumat a l’augment del consum degut al confinament domiciliari, s’estima en un 
increment del 10 o 15 %. Això va provocar  una repercussió al rebut de l’aigua que va afectar al 
cànon de l’aigua. Aquesta situació no ha perjudicat a tots els abonats. I és voluntat d’aquesta 
administració modificar el reglament perquè  no torni a passar una situació com aquesta. I la 
mateixa regidora juntament amb treballadores municipals van anar personalment a comprovar 
en els domicilis per veure el que estava passant en els seus comptadors i van poder comprovar 
que en alguns supòsits hi havia alguns elements, com pèrdues, que feien que es consumís més 
aigua del recomanat. Tot i així des del Consell d’administració de Taigua i des de l’Ajuntament 
es vol trobar solucions per aquelles persones que havien estat més perjudicades i la fórmula és 
, al marge de les inversions que necessita Taigua, repartir l’incement entre el 2n i el 3r trimestre 
amb un abonament. També es mantenen contactes amb l’ACA, ja que és el que més penalitza 
si es passa del 2n al 3r tram. En definitiva se’ls enviarà una carta a les persones afectades on 
s’explicarà com poden sol·licitar la seva revisió per tal de revisar la seva facturació, i s’escau, fer 
els corresponents abonaments.  

 
I de cara a la nova instrucció, com ja s’ha dit, es vol garantir l’accés a l’aigua amb un protocol de 
comptadors provisionals per evitar els fraus, fent les corresponents comprovacions per tal que 
no es vegin perjudicades les persones vulnerables. 

 
També va esment que fruit d’aquesta crisis s’ha comprovat que hi ha una desafectació d’una part 
de la població pel tema que l’aigua sigui pública creient que això havia provocat un increment del 
cost de l’aigua. La realitat és que el preu dels trams és el mateix. I donada aquesta situació hi ha 
voluntat de formar a la ciutadania per explicar el valor que és tenir una aigua pública a Terrassa. 

 
Tot i això, un cop superada aquesta crisis de la pandèmia, s’ha de ser conscient que caldrà 
revisar el preu de l’aigua ja que el servei necessitarà unes inversions. 

 
També informar que per part de Taigua s’està elaborant un pla estratègic en referència a una 
sèrie de contractes que encara s’arrosseguen de l’antiga empresa i que es presentarà en el seu 
moment a l’OAT.  

 
Finalment vol destacar que, malgrat els entrebanc que ha provocat la pandèmia, en breu hi haurà 
la figura de coordinadora de l’OAT que facilitarà que el traspàs d’informació sigui més fluïda. 
Agraeix a l’OAT la paciència que ha tingut i és conscient que l’observatori ha treballat molt i ànima 
a seguir aquesta necessària col·laboració. 

 
També s’està treballant un pla d’actuació davant de la sequera a nivell tècnic que s’hauria 
d’aprovar el desembre d’acord amb el pla de sequera de l’ACA.  
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També s’està revisant, a proposta de l’OAT, en relació als indicadors del servei i de la web de 
Taigua. 

 
I aprofita per felicitar el paper de l’Emili Diaz per les seves aportacions com a representant al 
Consell d’Administració de Taigua. 

6. Torn obert de paraules  

La Sra. Dolors Frigola, com a membre del grup de treball de DHA, indica que hi ha molts dubtes 
arrel d’aquestes lectures estimades i posa l’exemple que les persones que tenen una tarifa social 
si salten de tram poden perdre aquesta bonificació. I vol concretar una reunió amb les tècniques 
de l’Ajuntament per poder treballar al respecte. 

La Sra. Anna Crispi en resposta a la Sra. Dolors Frigola, manifesta que han rebut la petició de 
comprovar les persones que hagin pogut perdre la tarifa social i que ja s’està revisant per part de 
Taigua. Les revisions es fan tan a petició de les persones afectades com d’ofici per part de 
l’administració. I si es dona el cas, es farà la rectificació. 

El Sr. Paco Rodriguez felicita a la regidora per la seva intervenció. I està d’acord amb ella que 
s’haurà de valorar el possible increment del preu de l’aigua, però sent molt curós amb el concepte 
de justícia social. I per fer-ho considera, i demana a la Regidora, que s’han d’establir vies de 
diàleg i formes de treballar per crear vincles entre Taigua, Ajuntament i l’OAT. 

La Sra. Melgares vol puntualitzar que ella no ha dit que s’hagi de pujar el preu de l’aigua. Ella vol 
destacar que primer s’ha de formar a la ciutadania per tal que conegui realment el valor de l’aigua 
i després plantejar que s’ha de trobar aquest equilibri financer. 

7. Forma de procedir a les votacions per la plaça vacant al consell d'administració i la 
presidència previstes pel plenari del mes de desembre de 2020  

El secretari de l’OAT informa com es realitzarà les votacions en el proper plenari que també serà 
telemàtic. 

La Sra. Montserrat González informa que es poden fer votacions a través d’un formulari de 
l’aplicació de google. 

La Sra. Bea Escribano informa que hi ha un candidat a representant al Consell d’Administració i 
que és el Sr. Juan Cano. 

El Sr. Pepe Sánchez manifesta que des de fa temps la FAVT van donar suport a la candidatura 
del Sr. Juan Cano de l’AAVV Segle XX com a representant del Consell d’Administració. I 
desconeix en quin moment es va perdre aquesta sol·licitud per donar suport la candidatura del 
Sr. Juan Cano. 

La Sra. Bea Escribano li respon que el motiu, segons li va informar l’antiga secretària, és que es 
va presentar fora del termini establert en el reglament i que per tant, no va poder entrar a la 
primera part de l’actual plenari. I al Sr. Pepe Sánchez se li informa que al pròxim plenari es votarà 
el representant al Consell d’administració i que encara es poden presentar més candidatures fins 
a cinc dies abans del pròxim plenari.  

La Sra. Bea Escribano acomiada la sessió encoratjant a totes les persones del plenari a seguir 
treballant en favor de l’aigua pública a Terrasas i els hi dona les gràcies per la seva assistència. 

No havent més preguntes, s’aixeca la sessió a les 18:10 h de la qual s’estén aquesta acta. 


