
 

 

 

TERRASSA CICLE DE L’AIGUA, EPEL 

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ Número 5/2021 (23) Data 21.12.2021 Em plau convocar-vos a la reunió ordinària del 

Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial d’aquest Ajuntament, “TERRASSA CICLE DE L’AIGUA, EPEL”, que 

tindrà lloc el proper dijous 21 de Desembre de 2021, a les 16:30 hores, de forma Telemàtica, pel que s’entendrà 

realitzada en el domicili de l’Entitat, carrer Societat número 30, d’acord amb el següent:  

ORDRE DEL DIA:  

PER APROVACIÓ  

1. Aprovació de l’Acta de la darrera reunió del Consell d’Administració de data  13.10.2021.   

S’aprova per unanimitat. 

2. Aprovació de l’adhesió condicionada a l’Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y 

Saneamiento (AEOPAS) 

S’aprova aquest punt per majoria, només amb el vot en contra de la representant de Junts x Cat.  - En el torn obert 

de paraula, intervinc per preguntar que volen dir quan es diu “adhesió condicionada”,.  En responen que vol 

dir que la posaran a consulta del Ple, i que mentre no passi el tràmit inevitable del proper Ple Municipal i tingui 

l’aprovació definitiva, no serà efectiva aquesta adhesió. 

3. Aprovació de les següents licitacions planificades any 2022:  

. 3.1.  Obres de reposició de les captacions superficials de la ETAP Abrera per procediment obert 

simplificat amb un valor estimat de 612.179,98 euros IVA no inclòs (POS_009_2021) (el contingut 

del present acord serà secret fins que es procedeixi a la seva publicació a la Plataforma de 

contractes del sector públic).   

. 3.2.  Obres de reposició del pas aeri de la canonada DN700 sobre la riera de Palau per procediment 

obert simplificat amb un valor estimat de 566.599,21 euros IVA no inclòs (POS_008_2021) (el 

contingut del present acord serà secret fins que es procedeixi a la seva publicació a la 

Plataforma de contractes del sector públic).   

. 3.3.  Subministrament i posada en marxa de 8 bombes per a la central d’Abrera 6UHD- 2 per 

procediment negociat sense publicitat en un termini de 3 anys per un valor estimat de 700.000 

euros IVA no inclòs (PNS_001_2021) (el contingut del present acord serà secret fins que es 



procedeixi a la seva publicació a la Plataforma de contractes del sector públic).   

. 3.4.  Obres de reforma de la instal·lació elèctrica d’alta tensió de l’estació de bombeig Els Bellots per 

procediment obert simplificat amb un valor estimat de 222.251,04 euros IVA no inclòs 

(POS_005_2021) (el contingut del present acord serà secret fins que es procedeixi a la seva 

publicació a la Plataforma de contractes del sector públic).   

. S’aproven per unanimitat aquestes quatre licitacions planificades, sense intervencions per part de ningú, en el 

torn obert de paraules. 

4. Aprovació del contractes continuïtat;  

. 4.1.  Informe continuïtats per a 2022   

. 4.2.  Aprovació de les continuïtats per a 2022   

. 4.3.  Aprovar l’ampliació del contracte de serveis de laboratori i control de la qualitat de l’aigua (CNS_0032_2018)   

En aquest punt 4.3., i en el torn obert de paraula; Intervinc per expressar i recordar, que degut a la pràctica no 

disponibilitat de temps de llegir-nos tots els documents, (entregats 3 dies naturals abans de la reunió de Consell, 

i d’aquets 3 dies 2 corresponent al cap de setmana o sigui festius previ al Consell), i en relació en aquest punt, els 

hi demano ampliïn la informació, doncs sembla ser que les mesures sanitàries noves que es desprèn del 

document que parla d’aquesta qüestió i que justifiquen l’increment de la partida pressupostària, per la 

necessitat de fer més controls de l’aigua, i que nosaltres entenem que el contracte signat entre MPAT i Taigua, és 

posterior a la directiva i per tant, que l’increment de mesures de controls analítics obligatoris ja es tenien que 

haver contemplat en els acords entre les parts. Si bé no ignorem que són costos certs, que s’han afegit 

inevitablement a la partida i per tant s’han de reconèixer, ¿i algú els ha d’assumir?. No obstant això, voldríem un 

aclariment i també ens agradaria tenir el contracte on es recull tota la informació. 

El Sr. Ramón Vázquez, em dona resposta i em diu que en el portal de la taula de contractació de l’Ajuntament, 

està penjat el contracte. I també que no veu massa on rau el meu dubte, donant-me tota una sèrie d’explicacions 

de caràcter tècnic de mesures i garanties afegides que justifiquen aquest increment de costos.   

A l’hora de votar, dono el meu vot a favor dels punts 4.1, i 4.2, i m’abstinc en el punt 4.3., en Juan Cano, també 

dona el seu vot a favor dels punts 4.1, i 4.2., i el seu vot en contra del punt 4.3., la resta d’assistents donen el seu 

vot favorable a tots els punts. 

 

CONTRACTACIÓ DE L’ENTITAT  

 

5. Planificació contractació 2022   

6. Assabentat sobre l’estat de les licitacions en curs i adjudicacions.   

6.1. Donar compte de la resolució per la qual es declara deserta la contractació del lloguer de local de TAIGUA. Informació 

de la recerca d’alternatives a la contractació del lloguer del local destinat a les oficines i instal·lacions centrals de TAIGUA.  



6.2. Donar compte i ratificar la resolució de la Presidenta de Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL, núm. 138, sobre l’ampliació de 

l’import de certs contractes de continuïtat d’obres de manteniment, reparació i renovació.  

El gerent explica la situació dels punts 5 i 6 de la Contractació de l’Entitat, de caràcter informatiu per ampliar i aclarir cada 

un d’aquests apartats.: 

En relació al contracte de lloguer, al llarg de 2021 es va posar en marxa un procés públic de contractació per a trobar un 

local a la ciutat de Terrassa que pogués donar el servei d’oficina i centre de treball (PO_001_2021). Finalment només va 

presentar-se una candidatura que va quedar exclosa en posar limitacions al Sobre 3 (criteris objectius) que no permetien 

els Plecs de Condicions. Ara mateix per tant, el procés públic de contractació torna a estar desert i s’inicia de nou des de 

l’Àrea de Recursos i Contractació, una nova cerca de local/s que pugui adequar-se a les necessitats de TAIGUA.  

En relació al contracte d’informàtica, el contracte signat l’any 2018 va finalitzar el propassat dia 10 de desembre de 2021, 

sent necessària la signatura d’un nou contracte d’informàtica amb una durada màxima de fins a 2 anys. Actualment, es 

troba en fase de negociació sobre la determinació concreta dels serveis a incloure a la nova prestació. En relació a aquesta 

contractació, durant l’any 2021, TAIGUA va publicar la licitació per al contracte serveis d'instal·lació, posada en marxa i 

manteniment del nou sistema de gestió econòmica i comercial de Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL (CPM_001_2020), quina 

presentació de propostes va finalitzar el dia 3 de novembre de 2021 i que es troba en fase de valoració de la proposta 

tècnica. Es preveu que la seva formalització i adjudicació es dugui a terme durant el primer trimestre de 2022, requerint 

d’un període d’implementació d’aproximadament, dotze mesos més.  

En relació al contracte de compravenda d’aigua entre TAIGUA i MPATSA, té una durada prevista de quatre anys a 

comptar des del 10 de desembre de 2018, per la qual cosa durant aquest exercici 2022 s’haurà de comprovar si ha estat 

temps suficient per a la transmissió de la unitat operativa i, en conseqüència, la seva supressió o, si bé, és necessari 

estudiar la pròrroga del contracte o la subscripció d’un de nou.  

Respecte del contracte de laboratori i control de la qualitat de l’aigua del servei d’abastament, es contempla una durada 

de fins al 9 de desembre de 2023, amb la possibilitat de pròrroga fins al 9 de desembre de 2024. Tot i no estar 

expressament previst al contracte, a la seva finalització, per aplicació de l’article 44 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 

23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, TAIGUA hauria de procedir a la 

subrogació dels treballadors adscrits a la prestació dels serveis del contracte. Per novetats legislatives recents, en concret 

per aplicació del Reial decret 902/2018, de 20 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel 

qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, i les especificacions dels mètodes 

d'anàlisis del Reial decret 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l'explotació i comercialització d'aigües 

minerals naturals i aigües de font envasades per a consum humà, i del Reial decret 1799/2010, de 30 de desembre, pel qual 

es regula el procés d'elaboració i comercialització d'aigües preparades envasades per al consum humà, en el present 

Consell es tramita una ampliació del contracte de laboratori per la necessitat de fer noves analítiques que no es preveien a 

l’aprovació de la continuïtat originaria i que comporta un increment substancial respecte del contracte originari.  

A efectes de determinar la necessitat d’ampliació de termini del període de transició del servei i els criteris de continuïtat dels 

contractes necessaris fins el 31 de desembre de 2022, mentre TAIGUA va licitant els serveis subministraments i obres d’acord amb la 

LCSP, Per tot l’anterior, es PROPOSA Sotmetre a consideració del Consell d’Administració de TAIGUA, el següent: 

 -  Només procedirà la continuïtat, en els supòsits de proveïdors de subministres, serveis, obres i prestacions de 

tot tipus, relatius al manteniment, conservació, reparació, reposició substitució i altres actuacions necessàries per a la 

prestació ordinària del servei.   



   -  Excepcionalment s’amplia el període de transició del servei fins el 31 de desembre de 2022 o fins a la 

formalització de la contractació, si fos anterior.   

.   -  L’import màxim estimat per a la prolongació de cada contracte és el que es detalla a l’Annex 2, de la 

documentació tramesa amb un valor màxim agregat de 2.305.393,10 euros (IVA exclòs).   

.   -  La subscripció de la prolongació dels contractes de continuïtat en funció del seu import serà aprovada per 

l’òrgan competent d’acord amb els Estatuts de TAIGUA.  

SEGUIMENT ACTIVITATS  

7. Informe de seguiment econòmic.  

El gerent ens explica la projecció de l’evolució que ha seguit les dades econòmiques, i que aquestes recullen les 

dades a 15 dies de finalitzar l’any, permeten assegurar que tindrem al final un resultat positiu de l’activitat de 

l’ordre d’uns 3,6 milions d’euros, i ens destaca que una part important de la millora en els ingressos es atribuïble a 

la quantitat de noves altes, fet que ha sigut possible a l’increment de l’activitat econòmica en el sector de la 

construcció de projectes bàsicament residencials. 

També explica que en el capítol de despeses, es pot destacar la contenció en la despesa, que ja detallarà en 

l’informe de gerència que a finals del primer trimestre de l’any vinent, tindrem ocasió d’analitzar.   

 

8. Explicació incidència FGC. 

El gerent informa de l’accident ferroviari que ha afectat a una canonada de la xarxa de distribució, per tal circumstància 

s’ha tingut que intervenir d’urgència, per desplaçar la canonada i tallar i reparar l’avaria, destacant de forma molt 

positiva la resposta donada per Taigua en la solució del problema. 

 

9. Torn obert de paraules.  

Demano la paraula i intervinc per formular tres preguntes;   

1. Volem saber com es repercuteix a la Cia. MPAT, el subministrament d’aigua en ALTA, des de l’ETAP fins els 

municipis dels voltants de Terrassa, en que la gestió la segueix fent aquesta cia., i també pregunto, si hi ha 

algun contracte subscrit entre Taigua i MPAT, que reguli aquesta prestació. El Sr. Ramón Vázquez, em respon, 

primer dient-me que també està penjat en el portal de l’ajuntament de la Taula de Contractació.- Que és una 

contraprestació, doncs Taigua també compra aigua a MPAT, per tant es tracta d’un contracte d’intercanvi de 

cabals, i que és factura per compensacions, doncs em recorda que nosaltres rebem aigua dels pous propietat de 

MPAT de Can Guitart i Can Parellada. Jo insisteixo si podríem tenir un informe detallat de aquestes 

contraprestacions en les dues direccions. Que les gestions de les tarifes en ALTA a definir i aprovar ho porta 

directament l’Ajuntament amb l’ACA, des de fa més d’un any. 

Segueix el gerent donant-me tota mena d’explicacions tècniques, que fa que jo li respongui donant-li les gràcies, 

però que crec que necessitaré uns quants dies per pair tota la informació que m’ha facilitat, i tot i així no sé si 

serè capaç d’entendre-ho, comentari que fa que el gerent em digui amb un cert somriure que a ell també li va 

ser difícil d’entendre aquesta situació contractual i molt peculiar. 

 



2. També demano saber que més enllà de la tria dels documents tractats en Consell, que dependrà en cada cas, 

segons la seva naturalesa, voldríem que ens diguessin si cal esperar 3 mesos fins la nova sessió de Consell en la 

que s’aprova l’Acta dels acords de la sessió anterior,  a nosaltres ens sembla massa temps i per tant volem se’ns 

concreti si es poden penjar i fer públic aquests acords presos, pocs dies després  de la seva aprovació. 

Se’ns informa que el reglament contempla aquest mecanisme esmentat de 3 mesos. 

3. Arran de trobar-nos nosaltres de nou perjudicats en la recepció dels documents a tractar en les sessions de 

Consell, fem la petició formal de que volem que consti en Acta, la petició de que en la propera reunió de Consell, 

s’introdueixi en l’Ordre del Dia el canvi de recepció dels 3 dies actuals al 10 dies hàbils i/o lectius, per a ser 

votat, i així poder decidir i deixar resolt aquesta situació que arrosseguem des de sempre.   

Sense res més de que parlar, es tanca la sessió a les 17:40 hores., sessió aquesta que com les anteriors no ha tingut més intervencions 

que no fossin les que nosaltres hem aportat. 

Terrassa, 16 de Desembre de 2021  

La Presidenta del Consell d’Administració  

Lluïsa Melgares Aguirre  

 

(*) Els Acords d’aquesta sessió del Consell són públics i poden ser difosos a tercers, excepte els que hagin d’estar 

mantinguts com a confidencials per raons de compliment de la legislació dels sector públic, aspectes laborals o matèries 

sensibles relacionades amb aspectes mercantils o judicials.  

 


