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 Acta de la  Reunió 27 abril sobre la Comissió de Comptadors de lloguer per
part de TAIGUA

Dia: 27/04/2022
Hora: 11:30h
Lloc: Via Telemàtica

Assistents: Marga Rodríguez, Bea Escribano, Paco Rodríguez, Eva Nogueras

Desenvolupament de la reunió: 

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'Adm Públiques, regula aquest procediement.

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 admiu i calendari:

Pel Ple de maig es farà la presentació, segons la normativa, acord d'inici d'expledient
per a inciar 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'expededient i creació de la Comissió Paritària. Composició Part tècnica 
(Gerent TAIGUA, coordinador gral Ajuntament, Presidenta OAT, poden designar 
substituts i tècnics qualitficats amb veu però sense vot. Hi ha una secretaria, la 
Yolanda López, cap de serveis jurídics de Medi Ambient).

Art 146 Memòria, segons aquest art no es pot demorar en més de 3 mesos, es vol 
fer en un mes. Estarà redactada per TAIGUA, com a esborrany, i la Comissió la 
debatrà. El 6 de juny Ple, s'hauria de tenir la documentació preparada pel Ple del 30 
de juny, on es portarà a aprovació provisional de la Memòria i exposició al públic.

Al setembre es respondran les al·legacions, si n’hi han, fins al 7/10 i en el Ple 
d'octubre (el 28/10/2022), s'aprovaria la proposta d’aprovació de la Memòria feta per 
la Comissió.

Cal dir que, per tal de fer això tb s'han de canviar els estatuts de TAIGUA, en concret
l’article 5 que regula les activitats que pot fer l'EPEL. (hauria de posar a la nova 
redacció .. tasques de lectura i consums d'aigua).
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La modificació dels estatuts s'aprovaran juntament amb l'aprovació provisional de la 
memòria.

Dp s'hauran d'aprovar pel Consell de TAIGUA i Ple els preus de lloguer de 
comptadors. En principi el 2 de novembre seria la data prevista.

- S'està mirant si es pot iniciar la contractació de compra dels comptadors (que 
encara no se sap el número).

Els comptadors serien analògics, es podria posar la "caperutxeta de telelectura". No 
es poden posar els digitals, pq sinó no seria ràpid-

Paco comenta contactar amb els altres operadors per mirar de fer un compra 
conjunta. (tenir una reunió amb AMAP o AEOPAS per veure com s'està fent)

Tb comenta que cal una bona explicació pública dels beneficis per a la ciutadania. 
Important fer una campanya de comunicació. La Bea diu que s'hauria de presentar la
informació, com a valor afegit, del projecte de subvencions NEXT GENERATION per
a la Telemesura.

- Comenten també que és important la participació de la FAVT a la Comissió, que 
com hi ha representació al plenari de l'OAT, no seria problema per tal puguin ser 
partícepts de la creació de la Memòria i del procés.


