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Punt 2. Informe de Presidència 
 
Activitats i reunions realitzades: 
 

 Dia mundial de l’aigua 22 de març CINEFÒRUM del documental “La mujer 
y el agua”, Cinema Catalunya. En el marc de la Campanya del 8 de març es 
realitza un debat a càrrec de: Dones d’aigua i la directora del documental, 
Nocem Collado. 

 

 Exposició i debat resultats  a la UPC el 24 de març 18-20h del taller intern 
Observatori de l’Aigua de Terrassa Annelies Broekman grup d’aigua i canvi 
global del CREAF amb la col·laboració de Josep Ribera taula del llobregat. 

 

 Reunions Facturació dels serveis de comptadors del grup Mina, Aigües 
de Terrassa 29 de març Sala de govern 9h a 10h 12 de juliol. Assistents 
representants de l’Ajuntament, Taigua, FAVT, AAVV Segle XX, MINA i 
OAT. 
 
29 de març 
A partir de la carta enviada als abonats de Taigua informant sobre el fet que 
a partir de gener de 2022 es deixarà d'incloure la facturació del servei de 
comptadors que es presta per part de Mina i Servaigua, l'Observatori de 
l'Aigua i la FAVT han demanat informació sobre com es realitzarà a partir 
d'ara la facturació d'aquests serveis de comptadors, tenint en compte el que 
estableixen les recents modificacions del Reglament d'abastament, 
aprovades definitivament al Ple de febrer. Sol·licitem reunió amb Mina per tal 
que informin de primera mà a l'OAT i la FAVT en relació al tema exposat.  
S’acorda a la reunió que MINA enviarà un esborrany de la nova carta per aclarir 
la confusió creada a la ciutadania a l’Ajuntament/Taigua, i una vegada 
analitzada la faran arribar a la FAVT, AAVV Segle XX i OAT. 
 
12 de juliol 
 
El representant de MINA Sr Martorell, no se’n recorda de l’acord del dia 29 de 
març. S’acorda que MINA canviarà el contracte afegint les dues clàusules  
debatudes a incorporar, considerant que és un nou contracte. Es demana 
aturar l’enviament de cartes per no crear més confusió. S’enviarà el nou escrit 
del contracte a l’ajuntament per la seva revisió i seguidament a la FAVT i OAT. 
S’agenda una reunió pel dia 22 de juliol a les 8h30’ per tancar el tema. 
 
 
 

 2ª Reunió dels 3 eixos de treball Ajuntament/Taigua/OAT 29 de Març 
10h30’ Sala de govern 
La Sra. Bea Escribano comença la reunió comentant el recorregut i la feina 
que s’ha fet des de la darrera reunió d’Eixos. Es fa un repàs ràpid dels temes 
que defineixen cada eix i es comenta que cal afegir, per a treballar a futur, 
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tres eixos de treball més: Implantació del servei de comptadors de telemetria, 
Estructura tarifària i Contracte Programa. Es presenta el document amb els 
eixos de treballar, on s’anirà convocant als representants de les tres parts per 
seguir treballant-hi de forma conjunta (Veure Acta). 
 

 Debat amb Joan Gaya “Línies estratègiques del servei d’abastament 
d’aigua de Terrassa”, el 29 de març a les 16h, seguiment de i presentar 
suggeriments en l’elaboració del contracte programa. 

 

 Reunió sobre la Comissió de Comptadors de lloguer per part de 
TAIGUA  27 abril, telemàtica. 
Assistents: Marga Rodríguez, Bea Escribano, Paco Rodríguez, Eva Nogueras 
    
Per tal que Taigua pugui oferir el servei de lloguer comptadors, a persones que 
ho vulguin, com ho està fent MINA, sense deixar de banda que es podrien 
col·locar els comptadors de telemesura, s’han d’iniciar uns tràmits establerts 
per la normativa. El ROAS, Reglament d'Obres i Serveis d'Administracions 
Públiques, regula aquest procediment. 
 
Així, tothom que faci l'alta nova, que pugui fer-ho amb TAIGUA (i els que 
estiguin contractats que es puguin canviar a TAIGUA) 
 
Procediment administració i calendari: 
 
Pel Ple de maig es farà la presentació, segons la normativa, acord d'inici 
d’expedient per a iniciar l'activitat del nou servei l'empresa pública TAIGUA.  
 
És necessària la creació d'una Comissió per la implantació d'activitat 
econòmica de lloguer a comptadors a TAIGUA. Tb s'ha de presentar una 
Memòria justificativa.  
 
- Aquest procediment es regula al ROAS i la Comissió político-tècnica es 
regula a l'art 144 del ROAS. (Comissió d'estudi paritària, de polítics, personal 
tècnic qualificat de l’Ajuntament). 
 
Inici d’expedient i creació de la Comissió Paritària. Composició Part tècnica 
(Gerent TAIGUA, coordinador general Ajuntament, Presidenta OAT, poden 
designar substituts i tècnics qualificats amb veu però sense vot. Hi ha una 
secretaria, la Yolanda López, cap de serveis jurídics de Medi Ambient). 
 
 

 L’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT) participa el 15 de maig, a la Fira 
d’entitats del Districte 6. Es presenta  «La maleta de l’aigua”, gran 
participació en el Joc de l’Aigua, tastant diferents aigües, divulgació sobre les 
ajudes socials a les que pots accedir i sobre les activitats de l’OAT. 
 

 Conversa amb Lluís Basteiro, Coordinador de l’AMAP, ofereix la seva 
experiència i col·laborar en el tema de tarifes amb l’Observatori de l’Aigua de 
Terrassa. 
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 31ª Fira del Medi Ambient dia 12 de juny, l’OAT va participar a la a 
Vallparadís, convidat per l’associació ecologista ADENC. Enguany el lema de 
la jornada va ser “Recursos hídrics, gotes de vida”, dins de la 31a. Setmana 
del Medi Ambient de Terrassa. Vam fer el joc de l’aigua i el lliurament dels 
premis del Primer Concurs de Microrelats organitzat per l’OAT, amb la 
presència de diverses autoritats de la ciutat.  
 
 

 La presentació «Les rieres de Terrassa: Visió i projectes de futur»,  
organitzat per part de l’ajuntament el 14 de juny al Teatre Principal. Assistència 
de l’Emili, l’Eva i Bea. El futur de les rieres passa per la seva transformació en 
espais verds i de vida. Ja s'han posat les bases d'un projecte de grans 
dimensions, de visió de futur per a Terrassa: la renaturalització de les rieres i 
la seva transformació en espais verds i de vida per a la ciutadania, respectant 
el paisatge, la història, la natura, i mantenint la seva funció, amb la màxima 
seguretat possible. Interessant, però un esdeveniment en clau electoral. 
 
 

 Reunió amb el Centre Excursionista de Terrassa, dia 16 de juny a les 18h 
Carrer Sant Llorenç, 10, el president de CET Eduard Peramateu i el vocal 
d’arxius Martí Puig arxivista de la diputació(dijous de 18h a 19h, biblioteca-
arxiu-cet@gmail.com),  l’Eva i Bea. Reunió molt interessant per apropar 
interessos comuns, Cafès Científics i buscar informació pel treball de l’APP de 
les fonts de Terrassa i pel l’estudi de l’estudiant Thoma “Posibilidad de la 
reutilización de agua de lluvia y del acuífero”. Hem quedat per quedar sobre el 
tema a exposar. 
 

 
 

Activitats  properes : 

 Reunió de Comissió d’estudi de Comptadors el 25 de juliol encarregada de 
redactar la memòria justificativa per a la creació de l’activitat de gestió del parc 
de comptadors del Servei d’Abastament d’Aigua de Terrassa. 
També es convoca el personal tècnic i s'adjunta el dictamen del ple de maig on 
es va fer l'acord d'inici de l'expedient i es va crear aquesta comissió d'estudi. 
 

 

 Presentació de conclusions del Taller Intern Elements de cohesió per a 
la coproducció en política pública realitzat el dia 18 de febrer 2022, la 
presentació de 13 de setembre a les 18ha càrrec d’Edurne 18h als espais de 
la UPC. 

 
 
 

 Redactar la crítica de l’assaig “Democratizing Public Services” 
(Democratizando los Servicios públicos) escrit per Anne Le Strat and 
Michael Menser. Anne Le Strat, expresidenta de L’eau de Paris. 

  

 Invitació a “Agir pour le vivant” (Actuar por la vida) Arles de 22 a 28 
d’agost 2022. Anne Le Strat ens convida a explicar l’OAT de per què? Com? 
Estructura Exemples de co governança. 
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 IGOP un projecte de recerca dins la xarxa d'universitats ECIU, anomenat 
Collective Action for Shared Blue-Green Urban Space Management en el 
que estudiarem la governança de recursos naturals a Terrassa, Dublín i 
Trento.  Participar en un taller a la tardor 2022. Demanar signar carta de 
compromís. 
 

 Cafès científics Centre excursionista - OAT Tema: Biodiversitat Urbana, 
com tornem les nostres ciutats més habitables. Ponent: Dr. Jordi Morató 
de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC. Data: 21 octubre a les 
19.30h al CET. 
 
 

 Jornada de Reflexió de grup OAT pel Setembre organitzada pel Paco 
Rodríguez. 

 
 

Temes pendents amb l’ajuntament: 
 

 Contracte-programa 

 La seu de l’OAT 
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