
Informe-resum, de la reunió del Consell d’Administració de Taigua del   
divendres dia 12 de març del 2021. 
 
Punts tractats en l’Ordre del dia: 
 
Punt 1.- Aprovar l’Acta de la darrera reunió del Consell del passat 
30/11/2020. 
 

 Abans de aprovar aquest punt, demano la paraula per recordar i 
reiterar a la Sra. Lluïsa Melgares en qualitat de Presidenta del 
Consell  d’Administració, la necessitat de conèixer amb seguretat 
quins documents que tractem i se’ns posen a disposició dels 
consellers, poden ser objecte de difusió i publicació, atenen a les 
disposicions en matèria de protecció de dades, així com les 
responsabilitats que es poden derivar de caràcter legal als 
membres del Consell a títol individual, arran del deure de 
compromís i confidencialitat que vàrem signar i que ens obliga a 
no fer un us indegut dels documents que se’ns donen per ser 
tractats.  
Li recordo que encara avui estem esperant la resposta des de fa 
més de 9 mesos. 
En respon dient-me en un to de disculpa, que si que aquest tema 
està pendent de resposta i dirigint-se a la Secretària del Consell, 
Sra. Dolors Maza, present a l’acte, per demanar-li que en qualitat 
d’advocadessa i membre dels serveis jurídics municipals, emetin 
un informe en el que se’ns doni resposta a la nostra petició, que 
espera sigui el més aviat possible. 
La Sra. Maza, es compromet a fer-ho i em respon per dir-me que 
caldrà analitzar cada document per part del serveis jurídics,  i 
veure com poden esborrar allò que considerin que vulnera la llei 
de protecció de dades, a fi de que puguem nosaltres publicar els 
documents en els suports de comunicació que ens semblin 
adients.  
Per tant, fins que no tinguem resposta per part dels serveis 
jurídics municipals, no podem fer públic per cap mitjà previst, 
d’aquests documents. 

 
 També li he recordat a la Presidenta, així com al Gerent de 

Taigua, la necessitat per qüestions de transparència, així com a 
bon ús d’una bona estratègia comunicativa orientada a la 
ciutadania, cal que pengin totes les actes dels temes tractats en 
les sessions de Consell. També els hi he recordat que una 



empresa pública te el deure de fomentar la transparència, doncs 
això que demanem, no és res de nou, perquè hem consultat altres 
Webs d’empreses públiques de gestió de l’aigua, d’altres ciutats,  
i els seus portals recullen aquesta informació i molta altre 
adreçada als seus ciutadans.    

 
Un cop feta aquesta intervenció, dono el meu vot favorable 
d’aprovació. 
 
Punt 2.-  Formular i aprovar els Comptes Anuals, l’Informe de Gestió i 
Aplicació del resultat de l’Entitat, exercici 2020. 
 

 Intervinc per demanar que en l’apartat 8.4, de la Memòria, que 
parla de les correccions per deteriorament, “saldos de clients 
pendents de cobrament que apareixen a l’actiu del balanç”, amb 
una antiguitat superior a 7 mesos i que passen a pèrdues de 
l’exercici,.... se’ns doni l’aclariment de conèixer quina classe de 
deutors són?, en qualitat d’abonats (domèstics, comercials o 
industrials)??., i també pregunto si se segueix fen la gestió de 
cobrament per la via de constrenyiment d’aquests saldos deutors 
endarrerits. 
El gerent Sr. Vázquez, recull la petició i em diu que em farà 
arribar aquesta informació amb el que fa referència al primer 
punt i en relació a la segona pregunta, em confirma que per 
descomptat se segueix insistint en les reclamacions per les vies 
legals de tots aquests saldos pendents de cobrament. 

 
 Apartat 13.1, Conciliació de l’import d’ingressos i despeses 

(diferències permanents), “consums exempts de pagaments 
d’entitats vinculades (instal·lacions municipals”, per import de: 
553.275,11€, més 55.327,51€ Iva. Impost calculat i ingressat en 
Hisenda, (veure notes: 4.5, i 17.1). 

 Aquesta pregunta v adreçada a la Presidenta de l’Entitat,  Sra.   
Melgares: 
 Només com a opinió, i que li traslladem a ella, perquè es   
reflexioni sobre el que creiem nosaltres, doncs partint de l’idea  
de que “l’aigua ha de pagar l’aigua”, i per una qüestió de 
transparència i anàlisis de costos el més ajustat possible, caldria 
que l’Ajuntament atengués el pagament de la factura del 
subministrament de l’aigua. 
 



Aquesta quantitat de 553.275,11€, no es registra com a ingrés 
per tant no forma part de la xifra de negoci en l’exercici de 
l’Entitat. 
També com a contrapartida, es lliurés a tots els contribuents  la 
taxa corresponent al “Clavegueram”, a través de la factura de 
l’aigua partint del fet i l’àmbit de tot el Cicle integral de l’Aigua, 
que inclou abastament i sanejament, recordant que ara aquesta 
taxa està recollida i ve inclosa en el rebut de l’impost de l’IBI. 
Tot plegat doncs, entenen que aquesta ha de ser la forma en que 
el ciutadà sàpiga que els serveis ben gestionats tenen un cost i 
que cal recordar que s’han de pagar a través de factura o a 
través d’impostos i/o contribucions o arbitris directes. 
Creiem que tot plegat a efectes de l’equilibri pressupostari 
municipal no ha de tenir cap impacte negatiu –en tot cas 
demanem a poder ser que s’estudiï i analitzi aquesta proposta, 
dons entenem que el ciutadà ha de conèixer i estar informat de 
tot allò que te el deure i el dret de saber. Perquè la gestió de tot 
el cicle integral de l’aigua significa parlar tant d’abastament com 
de sanejament. 
La Presidenta, em diu que això no pot tenir una solució 
immediata, doncs caldrà estudiar-ho molt bé, a tal fi, li faig la 
proposta de crear un grup de treball entre l’OAT i 
l’Administració, per avançar amb aquest objectiu proposat. 
Em diu que ho posaran en marxa, tant bon punt  li sigui possible, 
entenen que la nostra proposta està ben formulada i entesa, 
també acordem que ens farà arribar la reunió inicial per parlar 
d’aquest punt a través de la nostra Coordinadora Eva Nogueras. 
 
M’adreço al gerent Sr. Vázquez, per demanar-li que voldríem a 
ser possible rebre un desglòs en matèria d’inversions que 
entenem s’ha de tenir com a Pla Estratègic i un Pla Director, que 
contempli les inversions previstes, tant les executades i les no 
executades des de l’any 2019, 2020, el que portem d’aquest any 
2021, així com les futures dels propers anys, o sigui  a Curt, Mig i 
Llarg termini. I que també trobem a faltar l’informe de Gerència 
d’aquest exercici tancat de l’any 2020. 
De la primera pregunta, em respon dient-me que em farà arribar 
aquest informe en els propers dies a través de la Secretària del 
Consell, aquesta pren nota del compromís.  
De la segona pregunta, manifesta que es conscient de que aquest 
Informe de Gerència depèn d’ell,  i que ho ha de fer, és disculpa i 
que tant bon punt ho redacti el posarà a la nostra disposició. 



 
 
Donem el nostre vot favorable d’aquest punt. 

 
Els punts 3; 4; i 5; Recursos Humans.  
 

 El Punt 4.- es iniciar el procés de contractació a través de 
l’oferta d’ocupació pública de Taigua per l’any 2021, de 9 places 
desglossades entre: (3 per Planificació, 4 per Infraestructures, 1 
de suport a la Gerència, i 1 de suport a l’àrea d’Usuaris).  

 
 Donem el nostre vot favorable d’aquests tres punts. 

 
El punt 6.- ,  de Recursos Humans, demano al Sr. Vázquez, m’aclareixi 
el seu contingut per una millor comprensió a l’hora de votar, com 
també em dirigeixo al representant dels treballadors en el Consell en 
Adrián Oliva, per dir-li que seguint en la línia d’independència de 
l’OAT, i de total respecte a tot allò que tractin i acordin els 
representants dels treballadors amb la direcció de l’empresa, sempre 
donarem suport a tot allò que ells acordin. 
 
El gerent em respon que es tracta d’autoritzar-lo per renovar l’acord 
establert entre MPAT i Taigua que tenia una vigència de 2 anys, i que a 
finalitzat, cal seguir mantenint entre les dues parts,  i que contempla 
una Comissió de Seguiment per la part de Taigua composada per 3 
membres de la Direcció i 3 membres dels treballadors, i el mateix per 
la part de la MPAT.  I que tracta la prestació temporal d’uns 
treballadors de Taigua a MPAT., mentre sigui necessari. 
 
En Adrià Oliva, em dona les gràcies per la nostra posició de neutralitat i 
de suport, dient-me que ells s’abstindran en aquest punt, i per tant el 
meu vot per coherència també serà d’abstenció. 
 
El punt 7.-  Contractació de l’Entitat. Assegurances! 
 

 Intervinc per preguntar si les primes com a despesa a atendre en 
la contractació de les assegurances a contractar son de prima 
única per tota la vigència dels contractes de cobertura i sigui 
cada un d’ells segons els contractes dels serveis o instal·lacions 
llogades, per la maquinària i altres. 
El  Sr. Vázquez, en diu que son de prima fixa i única per tant 
aquests aprop de 400.000 euros, són per tota l’extensió de la 



cobertura assegurada de totes les pòlisses, en tota la seva 
vigència 3/4 anys aprox.  

 
Donem el nostre vot favorable d’aquest punt. 
 
El punt 8.-  Implantació d’una solució informàtica d’un sistema de 
gestió integral per a Taigua. 
 
Donar compte: 
 

 En aquest punt, intervé el Sr. Joan Gaya, només per recordar-nos 
i ressaltar la importància d’assolir aquesta contractació, doncs és 
el primer pas per desvincular-nos de la dependència de MPAT. 
 
En aquest primer pas, el que es fa és facultar a la Presidència i a 
la Gerència per a l’aprovació de l’expedient i els corresponents 
plecs de condicions, així com també, per a l’adjudicació del 
contracte per un pressupost superior als 400.000 euros aprox. 
 
Aquest punt no cal aprovar-lo.!! 

 
El Punt 9.- , Inici de l’expedient per a l’arrendament d’un local 
destinat a oficines i instal·lacions centrals de Taigua. 
 

 El Gerent ens informa de l’inici de l’expedient per cercar un 
arrendament d’un local destinat a oficines i instal·lacions 
centrals de Taigua, segons els estudis inicials fets, aquestes 
necessitats per ara i per els  propers anys estan en uns 3.000 
m2., aprox., .... que caldria aprovar; per estar autoritzats i “ens 
informa que cal donar compte de l’estat dels treballs preparatoris 
i, si s’escau, delegar i facultar a la Presidència i a la Gerència per a 
l’aprovació de l’expedient i els seus plecs i resta de documents 
necessaris per a la licitació”. 
Demano la paraula i els hi recordo, que cal no perdre de vista la 
possibilitat de tancar un contracte de lloguer amb opció de 
compra, així com també pensar en la possibilitat d’un projecte de 
seu social i instal·lacions annexes centralitzades amb una mirada 
de solució definitiva d’un nou edifici que pogués tenir les 
característiques d’edifici singular emblemàtic,  amb una 
projecció de referència per la ciutat i  que podria ser històrica, 
això atenen la demanda que en el seu dia va fer l’OAT. 



La Sra. Cristina Escudé, em respon i em manifesta que hem de 
tenir en compte que aquest treball de cerca d’un nou espai per 
Taigua i de canvi,  que també aprofita per dir que és un nou pas 
per el procés de desvinculació amb MPAT;  no serà fàcil per les 
dimensions de les necessitats de trobar l’espai idoni que tingui 
en compte ubicació, superfície, instal·lacions preexistents, cost 
d’adequació, etc., i també la possibilitat de que en cas de trobar 
un espai idoni, la propietat vulgui fer un contracte com a mínim 
d’uns 10 anys de vigència i que contempli  l’“Opció de Compra” 
a com a Però que prenen nota de la nostra demanda, la tindran 
en compte i que estiguem convençuts i segurs que se la fan seva. 

 
Donem el nostre vot favorable en aquest punt. 
 
Punt 10.- ; Adhesions a Associacions 
 
Un cop informat, dono el meu vot favorable d’aprovació per aquest 
punt 
 
Punt 11.-;  Assabentats. 
 

 Aquest punt ens informa el Sr. Vázquez, de la cobertura de les 
vacants de personal compreses a l’OOP de l’any 2020 
“convocatòria interna” de Taigua per cobrir una plaça 
d’Encarregat de Xarxa, una altra plaça de Tècnic de 
Comptabilitat, i una tercera per la planta d’Abrera per torn de 
Control i Vigilància.  

 
Un cop informat, dono el meu vot favorable d’aprovació per aquest 
punt. 
 
A les 14:50 hores es dóna la sessió per finalitzada. 
 
 

- - - - - - - - - - - - 
 

 
 
 
 


