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

 
 
 
Sessió:  Ordinària 1a part del plenari 

Data:   20 de juliol de 2020 

Hora:   17.00 hores 

Lloc:   Sala de Conferencies, Edifici TR1 ESEIAAT, c/ Colom 1, “l’Escola 
Industrial” 

Assistents: 

Entitats        Representants 

President       Juan Martínez  

Vicepresidenta      Beatriz Escribano 

Secretària       Olga Buxeras  

Grup Municipal Junts per Terrassa    Marta Sánchez 

Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana    Dolors Frigola 

UGT – Vallès Occidental     Montse González 

Taula de l’Aigua de Terrassa     Francisco Rodríguez 

        Santi Aragonès (suplent) 

Observatori Ciutadà Municipal    Xavier López 

Comissions Obreres (CCOO)    Sergi Martínez 

Gremi d'Instal·ladors de Terrassa (GREINTEC)  Joan Comallonga 

Federació Associació de veïns de Terrassa (FAVT) Josep Antoni Sánchez 

        José Luis Charles (suplent) 

Aigua és vida       Emili Díaz 

Grups de recerca – UPC     Martí Rosas (Vocal)  

Grups de recerca – UPC     Joseba Quevedo  

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

AAVV Segle XX      Juan Cano 

Dones d’Aigua      Montse Flores 
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Han excusat la seva absència: 
- Beatriz Amante, representant del Grup de recerca, que comunica que serà 

substituïda pel Sr. Joseba Quevedo 
- Josep Prats, representant de de la Cambra de Comerç 
- Abraham Arcos, representant de la CECOT 
- Salvador Domínguez, representant de l’UCC consumidors 

 
 
No han assistit: 
 

- Aliança contra la pobresa energètica 
- Sindicat d’Activitats diverses de CGT 
- Centres ensenyament i xarxa escoles 
- 1 representant de TAIGUA 

 
 
En quan als membres de l’Ajuntament i Grups Polítics: 
 
En la convocatòria, per decisió municipal, es va desconvocar la participació en el Plenari 
de tots els membres de l’Ajuntament de Terrassa, Regidoria, representants dels Grups 
Polítics municipals, i personal tècnic. ( Fent constar expressament que estan a disposició 
del Plenari de manera telemàticament, per tractar els punts en què és necessària la seva 
participació, quan es reconvoqui el Plenari mes endavant). 

 
 
L’ordre del dia, era la següent: 

1. Inici sessió  
2. Aprovació acta sessió anterior 
3. Informe de balanç 

a. Grups de treball 
b. Representant en el CAT 
c. Presidència 
d. Regidora Lluisa Melgares 

4. Nomenament d’un/una representant al Consell d’Administració de Taigua 
5. Marc per l'actuació dels representants de l'OAT al CAT 
6. Aprovació revisió pressupost OAT, amb motiu del Covid-19. 
7. Definició d’un període de transició per la reelecció de la Presidència: 

a. Dimissió de la presidència 
b. Pla de transició per una reelecció. 

8. Moció de confiança al representant de l’OAT al CAT. 
9. Torn obert de paraules 

 

En la convocatòria, també es va modificar l’ordre del dia, per tal d’escurçar el temps 
presencial de la reunió, i només es tractaran els següents punts: 
 
      2.    Aprovació acta sessió anterior  
      4.    Nomenament d’un/una representant al Consell d’Administració de TAIGUA. 

7. Definició d’un període de transició per la reelecció de la Presidència: 
a. Dimissió de la presidència 
b. Pla de transició per una reelecció.. 



 
 Observatori de l’Aigua de Terrassa  

 

 

 

 

 

 3

 

 

 
8. Moció de confiança al representant de l’OAT al CAT. 
9. Torn obert de paraules” 

 
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

S’ha decidit finalment fer la reunió desconvocant grups polítics, regidoria, i personal de 
l’Ajuntament, i també s’ha retallat l’ordre del dia. 
 
En primera convocatòria no hi ha quòrum per iniciar la sessió, i esperant a reunir el 
quòrum en segona convocatòria a les 17:30h, es conversen amb els assistents, dos 
temes: 
 
El tema del pressupost que degut a la COVID-19, l’Ajuntament ha tingut grans despeses 
i davallada d’ingressos, els comptes han estat intervinguts, i s’han de justificar molt bé 
totes les despeses. Aquest replantejament ha afectat al pressupost de l’OAT, que s’ha 
tingut que redefinir. S’han defensat partides i al final s’ha arribat a un acord de 
pressupost negociat, que estava com a punt de l’ordre del dia per ratificar el Plenari, ara 
suspès per aprovar en la pròxima sessió. 
 
 
Juan Martinez fa una petita presentació de la web, i fa uns agraïments a tota la gent que 
hi ha treballat: 
 Al Mikel Angel Lujan i al José Ignacio Barragán que han estat els programadors i els 
veritables constructors de la web, a la direcció de l’Institut Nicolau Copernic i a l’Ivan 
Cantón, programadors, i constructors de la web, son dos estudiants del Nicolau 
Copèrnic.  
 
Al Diego Martin  i el seu equip de Flutter, pel seu treball de disseny, ens han orientat en 
tema d’imatge, han fet el llibre d’estil a seguir en les publicacions. 
A l’Alejandra Calleros, per l’immens treball de traducció a l’anglès dels continguts. 
A la Montse Martín, del centre de normalització lingüística de Terrassa pel seu 
inestimable treball de correcció de tots els textos en català de la web. 
I a tota la xarxa de grups de treball i persones que han treballat en el desenvolupament 
del contingut i que han fet el possible. 
 
Explica el format i contingut de la web. Hi ha molta documentació, reunió permanents, 
actes i documentació, execució pressupost, plenari, taula educació, recerca, 
comunicats, esdeveniments, grups de treball. 
 
 
Inici, en segona convocatòria, a les 17.35h 

1. Aprovació acta sessió anterior 

No hi ha esmenes, s’aprova l’acta de la sessió anterior. 
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4. Nomenament d’un/una representant al Consell d’Administració de 
TAIGUA. 

Es va convocar la presentació de candidatures, però ha quedat desert, no s’han 
presentat candidatures. 
S’ha de plantejar realitzar una nova convocatòria, la Comissió permanent haurà de 
decidir si obre una nova convocatòria o no, que no serà en el Plenari del mes de 
setembre, ja que aquest Plenari serà la segona part d’aquesta sessió. 
 
Emili Diaz fa constar que seria interessant que la Comissió Permanent busqui la forma 
de donar més rapidesa a una segona convocatòria per presentar candidatures. 
 
 

7.  Definició d’un període de transició per la reelecció de la Presidència: 
 

a. Dimissió de la presidència 

La carta de dimissió es va enviar el 18 de maig al plenari, i explica els motius, és extensa, 
i fa uns aclariments: 
 
En aquest punt, s’adjunta a l’acta la carta d’aclariments sobre la dimissió que llegeix 
Juan Martínez en la present reunió. Annex I. 
 

b. Pla de transició per una reelecció. 

 
Beatriz Escribano:  
Tristor per les paraules manifestades pel Juan, i per la situació. 
Gracies, el Juan ha estat un motor, ha treballat molt i és trist que no segueixi, li va 
ensenyar, motivar, i il·lusionar en el projecte, i que ella s’ho va creure, creu en el projecte, 
be comú, i cooperació de les persones. 
S’ha de seguir caminant, i continuar, amb el projecte. 
 
S’ha creat un grup de treball per reflexionar que havia passat, i retomar el camí. En 
aquest grup hi ha: Bea Escribano, Francesc Zaurin, Àngels Tripiana, Francisco 
Rodríguez, i la Edurne que des de fora també ens pot ajudar. 
És un grup que està obert, si algú vol entrar en aquest grup, interessa la vostra opinió i 
col·laboració. 
Es diu grup de treball per la transició, el dia 22 juny es van reunir de manera telemàtica, 
i es va demanar de fer una proposta, es va redactar un resum, que es va presentar a la 
permanent del dia 2 de juliol, per incorporar al comunicat. 
 
El comunicat es el document que s’ha adjuntat amb l’ordre del dia. 
 
El Reglament estableix que la Vicepresidenta assumeix les funcions de la Presidència, 
i amb molt respecte, sent  un dels objectius repartir les tasques, i compartir 
responsabilitat. 
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Veure quines son les tasques executives més importants per fer-les funcionar el més 
urgent. 
 
S’ha reflexionat, que és una gran oportunitat per mirar on ens hem equivocat per fer-ho 
millor. 
 
La persona que vulgui presentar-se a la presidència, fos bo que no tingues una motxilla 
tan pesada com la que ha portat el Juan, i tenir més estímul. 
 
Dona lectura dels punts de projecte de futur. S’acompanya a l’acta el document. Annex 
II. 
 
A continuació s’exposen les diferents participacions, sobre aquest assumpte: 
 
Emili Diaz:  
1) fa constar que també es va presentar la dimissió als mitjans de comunicació apart de 
la permanent. 
2) i sobre el fet de que alguns grups tinguessin al Juan en compte en les ultimes 
reunions, manifesta que la Taula de l’aigua ho ha fet, però no ha anat. 
 
Juan: 
Qui més ho ha lamentat la transmissió als medis és ell, l’ús que s’ha fet de la carta, que 
no va ser ell qui va enviar la carta als mitjans. 
És cert que la Taula de l’Aigua el va convidar a una reunió el dia 13 de juliol, però la 
Permanent ja havia decidit la transició i el relleu el dia 2, es va convocar el Plenari i es 
va enviar el pla de transició. Vaig denegar aquesta invitació, per la situació personal en 
que hem trobava i perquè les decisions estaven preses. També vaig denegar una 
invitació a un sopar d’amics uns dies abans, pel mateix motiu,,  
 
També comenta que el tema del coordinador està en marxa, ha estat molt crític amb la 
convocatòria, que no representa al coordinador, esta convidat al tribunal qualificador, 
s’ha fet una primera prova. També tindrà relleu dins el tribunal. 
 
A la pregunta si l’Ajuntament creu en l’OAT, considera que és una batalla democràtica, 
l’ajuntament no fa concessions, s’ha de lluitar. Hi ha un espai de treball, però tot costa. 
La informació és poder, i s’hi esta treballant, s’han de fer indicadors, avaluar, i hi ha un 
compromís amb el govern i alguns grups polítics. 
 
 
Francisco Rodríguez 
Lamenta la decisió, i que mai ha estat expulsat de cap espai. Porten treballant molts 
anys, i que lamenta que no hi hagut l’espai de diàleg.  
 
Juan: comparteix el sentiment, però no hem sabut fer-ho bé. No ens hem assentat a 
parlar, de que esta passant. 
Era un gran projecte de vida, ha marxat, per incapacitat de continuar, no perquè s’hagi 
cremat per l’esforç del treball. 
 
 
Santi Aragones 
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Manifestat que és un gran company, que ha treballat molt, i que l’estima i confiança no 
se li ha perdut mai, un altre cosa, és que en un moment donat hi hagi una discrepància. 
Perquè hi hagi coproducció hi ha d’haver col·laboració de TAIGUA, Ajuntament, no els 
tècnics, que ho van entendre i han treballat, sinó la part política ha de decidir si accepta 
la cogovernança. 
 
 
Dolors Frigola:   
Que ha format part del projecte, que ella no sap que ha passat, quan veu tan dolor. 
Agrair al Juan la feina feta. 
Pèrdua de confiança i deslegitimació, perquè, que ha passat ? que s’hauria d’haver 
alertat que passava alguna cosa, i que s’ha dit quan ja esta tot trencat. 
Ha faltat compartir el debat polític i social de tot plegat. 
També lloar lo que diu la Beatriz Escribano, que treu força. 
També creu que no hi ha una interlocució vàlida amb l’Ajuntament. 
Rebaixar replantejaments per arribar a lo que es decideixi. 
Mira com s’estipula la relació : TAIGUA, Ajuntament i OAT. 
 
 
Juan :  
No s’han creat els espais per parlar del tema. 
La interlocució amb l’Ajuntament no és un problema del President ha estat una batalla i 
ho continuarà sent. 
Cogovernança s’ha de crear, un espai participat, és molt difícil gestionar-ho. 
En totes les reunions amb l’Ajuntament, hi ha anat amb altres persones i la permanent 
ha anat seguint tots els temes. 
S’han fet moltes coses, dret humà: coproduir política publica, ha anat treballant, 
propostes protocols evitar fraus que encara esta obert, covid tema aigua, l’OAT va 
batallar la emergència tema dels comptadors a les famílies, revisió de la instrucció, i ara 
l’Ajuntament ho revisa en base a la proposta, s’estan fent coses, dins de l’àmbit de 
recerca han fet un projecte de treball amb TAIGUA que ve de l’OAT de crear ponts. 
Dins de l’OAT tot és important, no vol que es relativitzi la universitat, és important el 
treball dels màster i dels joves. 
 
 
Montse Flores: 
És coneixedora de la importància del projecte, i el Juan és molt important, i que no ho 
deixi.  
No té per que apartar-se, que agafi distància, però que no ho deixi. 
 
 
Xavi Lopez: 
Quan has deixat de formar part de la taula de l’aigua 
Falta debat social/polític perquè no ha hagut 
És un espai de cogovernança ?  
 
Juan:   
S’hagués tingut que parlar més,   
La taula és un grup petit, però ha estat un gegant en aquest projecte. 
No hem estat a l’alçada de saber la importància del que fèiem 
Debat social, ha faltat a molts plans,  
El recolçament del projecte esta consolidat 
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Hi ha consensos i les coses s’han fet bé.  
 
L’espai cogovernança, s’ha de reflexionar. 
L’OAT és un motor de treball en l’elaboració de proposta i polítiques per la gestió pública 
d’aigua.  
Però no es un espai de pressa de decisió. 
En la cogovernança si, hi ha d’haver la relació dels tres Ajuntament, TAIGUA, i OAT, i sí 
que és aquí on s’ha de fer la política de l’aigua.  
 
 
Joseba Quevedo:  
És el representant de la Universitat i suplent de Beatriz Amante. 
Ell vol donar un missatge positiu, es reuneix amb els tècnics de TAIGUA, que estan molt 
interessat, estan aconseguint coses que no s’havia fet mai, es una feina que s’ha fet 
entre tots. 
Dins l’empresa, els tècnics son els mateixos i s’estan obrint.  
Potser el Juan s’ha trobat sol. 
Pensa que ha canviat, que poquet a poquet es pot anar fent, que s’avança. 
 
 
Montse Flores:  
Demana aturar el procés de decisió. . 
La gent del plenari demana seure i parlar, donar una oportunitat al diàleg 
I se t’emplaça a un diàleg al setembre 
 
Juan:  
La permanent ha portat a aquest plenari una proposta que ha considerat com l’única 
viable. 
Ens hem fet mal i necessitem temps. 
Emocionalment no es pot aplaçar al setembre la decisió. 
S’ha de tornar a caminar, i ja es veurà. 
No nega el diàleg, però necessita prendre distancia. 
 
 
Finalment, es van les últimes aportacions sobre el tema: 
 
Emili Diaz:  
Que el Juan no pot tenir la situació de no retorn, que se’t respecte, però que has de 
donar l’oportunitat de rectificar, si ho hem deixat de fer be. 
Demana que t’ho repensis, que facis una reflexió i es faci aquest debat que no s’ha fet. 
S’ha fet per bé del projecte, amb la millor intenció. 
 
Beatriz Escribano: 
Que hi ha hagut una manca de comunicació entre persones amigues, i que totes volen 
el mateix, ei que la situació de confinament creada per la covid-19 no ha ajudat gens,  
No ha vist venir la situació, sinó hagués fet el que hagués calgut. 
 
Francisco Rodríguez: 
S’han de buscar espais per parlar. 
El projecte som les persones. 
No hem vist l’acumulació del Juan, si no s’haguessin pres mesures. 
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Juan:  
Aprecia molt al Emili, que s’ha trobat al mig, i que està obert a parlar sempre.  
No es fàcil redreçar la situació una vegada preses les decisions. 
 
Es realitza la VOTACIÓ per APROVAR LA PROPOSTA DE LA PERMANENT PEL 
PERIODE DE TRANSICIÓ. 
 
Per a la votació, hi ha 19 assistents, 16 persones amb dret a vot ( una persona ha marxat 
abans de les votacions), per la qual cosa, el resultat és el següent: 
 
12 vots a favor, 3 abstencions. 
 

8. Moció de confiança al representant de l’OAT al CAT. 

Emili Diaz, ja va acompanyar el seu escrit junt amb la convocatòria, que ara no el vol 
exposar. 
 
Ell és el representant de l’OAT al Consell d’Administració de TAIGUA. 
  
Que en tot aquest procés hi ha al·lusions a la seva persona i vol que el Plenari el ratifiqui 
per seguir exercint el seu càrrec. 
 
Joseba  Quevedo pregunta a l’Emili si ell vol continuar, a lo que l’Emili respon que sí, 
fins que acabi el seu mandat. 
 
Es fa la VOTACIÓ de la MOCIO CONFIANÇA al Sr. Emili Diaz, en el seu càrrec de 
representant de l’OAT en el Consell d’Administració de TAIGUA. 
 
Resultant tots els vots a favor de la seva continuïtat. 
 

9. Torn obert de paraules 

José Luis Charles : a efectes de clarificar que la reunió que es farà al setembre, serà la 
segona part d’aquest plenari. 
I que en quan a la falta de candidatures per representar l’OAT al Consell de TAIGUA, 
es tornarà a plantejar, un cop tancat aquest plenari, i que la permanent valori quin 
procediment es farà per escollir el segon representant. 
 
El Martí vol acabar la present sessió citant  la  pel·lícula del club de los poetas muertos, 
dient que el Juan és el protagonista, i dir  oh capitan! mi capitan ! sobre la taula. 
Ell li agradaria per acabar  tenir en ment el final d’aquesta pel·lícula, i dir al Juan que hi 
ha altres portes obertes. 
Que és el  capità ! 
 
No havent més qüestions finalitza la sessió sent les 19:45h 
 
 

 


