INFORME adreçat al grup reduït de la Permanent de l’OAT.
A la reunió d’avui dels dos representants de l’OAT, només ha estat present en Emili Diaz,
el company Juan Cano, per motius personals no ha pogut assistir-hi.
Els comentaris i observacions de l’informe, estan redactats en cursiva i en vermell.

TERRASSA CICLE DE L’AIGUA, EPEL

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ Número 3/2022 (26)
Data 13.06.2022
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 dilluns 13 de juny de 2022, a les 17:00 hores, de forma presencial a la Sala
de Presidència de l’Ajuntament de Terrassa, d’acord amb el següent:
A última hora es decideix que el format de l’acte sigui mixta: o sigui, presencial, i per
alguns membres del Consell de forma telemàtica per videoconferència,

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de les Actes de les dues darreres reunions del Consell
d’Administració: l’ordinari de data
30/03/2022 i l’extraordinari de data
05/05/2022.
Aquestes dues actes son aprovades per tots els assistents a la sessió.
Només dir que faig una intervenció per recordar que la segona acta, dels acords
del passat 5/5, recull el compromís i canvi de modificació d’ampliar l’entrega de la
documentació dels 3 dies fixat en els estatuts de Taigua a 5 dies hàbils, i pel que
veiem en aquesta sessió de reunió de Consell d’ara, no s’ha respectat, és més; en
aquest cas, hem rebut la documentació en dos trams, el dijous dia 9/6, una
primera tramesa i el divendres dia 10/6 la segona i última, tenint en compte que
per davant teníem un cap de setmana, tots plegats podem entendre i suposar que
no dona temps a llegir-se tota la documentació rebuda.

En respon la Cristina Escudé amb el suport de l’Anna Crispi, dient-me que son
conscients del que comento però em recorden que aquests acords de modificació
d’Estatuts, han de ser aprovats pel Ple Municipal, i per tant encara no estan
vigents, no obstant demanen disculpes per no facilitar la tasca dels Consellers, pel
que fa a la documentació enviada.
2. INFORMACIÓ I SEGUIMENT DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA DE L’ENTITAT 2.1.
Contracte de subministrament d'energia elèctrica als equipaments i les
instal·lacions de Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL (PO220017).
La Presidenta Lluïsa Melgares cedeix la paraula al gerent Sr. Ramón Vázquez,
que de forma resumida intentaré explicar el que ens va dir:
De les hipòtesis i escenaris previsibles que en la sessió de la reunió extraord. de
Consell del passat dia 5/5, i amb l’ajuda del consultor energètic, al final s’ha
aconseguit tancar amb Endesa un acord a 5 anys per 12,5 milions d’euros, això
representa uns 2.5 milions anuals, molt per sota de les estimacions fetes en
l’informe avançat per la gerència del dia 5/5, que ens posava en alerta en relació a
l’encariment dels costos de l’energia elèctrica, doncs aleshores parlàvem d’uns
17.5 milions d’euros per un període de 4 anys.
Aquesta bona notícia, ens permet segons les hipòtesis que en el document 2.1,
ens ha facilitat gerència, portar a terme el pla previst d’inversions, doncs en
aquestes previsions com contempla el document esmentat també s’ha tingut en
compte els més que probables encariments de tots els costos que intervenen en la
cadena de la gestió de Taigua, considerant també les taxes d’IPC., doncs bé en
aquests escenaris previsibles, sembla que és podran assignar aquestes inversions
de 5 milions aquest any 2022 i de 3 milions els següents anys 2023 i 2024., com
també permetrà si calgués poder endeutar-se per el resultat estàtic positiu
previsible de poc més de 200 mil euros per l’any 2025.
També ens recorda el Gerent que estan treballant en deixar enllestit el Pla
Estratègic Econòmic-Financer, que creu que a la tardor d’aquest any 2022, el
tindran enllestit. Eina aquesta imprescindible per poder fer uns anàlisis mes
acurats i precisos, que permetin veure les necessitats i possibilitats financeres
d’inversió a mig termini.
Nota: Això, s’ha estudiat sense tenir en compte l’actualització tarifària.
En l’apartat de paraules, intervinc per recordar que com a OAT., tot i veure amb
més tranquil·litat que la situació és menys preocupant de la que el passat més de
maig se’ns presentava, seguim tenint preguntes sense resposta, que enterboleixen
el futur de l’operadora, preguntant com es poden resoldre??:



El programa d’inversions per actualitzar i renovar tota la xarxa de
distribució (canonades), que segons ens diu el gerent caldrà portar a
terme de forma programada d’uns 120 milions d’euros, més altres 40
milions de renovacions d’altres instal·lacions i equipaments necessaris?.



Per fer front això, sembla que caldrà tenir enllestit un Pla Director, que a
hores d’ara, no existeix?



Quan volen parlar i portar a terme un procés d’actualització de les Tarifes,
i quins conceptes caldrà tenir en compte?. Entenen nosaltres que aquesta
actualització, que veiem necessària, s’ha de fer amb una mirada social. I
quins seran els costos fixes i el variables?.



Tenen previst incorporar el Sanejament i/o clavegueram, a la gestió de
Taigua, entenen que forma part del cicle integral de l’aigua, i que avui
se’ns diu que està contemplat en el Pressupost Ordinari Municipal?.

També els hi vaig dir, el següent: Davant de tantes incerteses, no seria valent i necessari,
anar a cercar un Pacte de Ciutat, entre totes les forces polítiques, per blindar i garantir
l’actual model de gestió municipal de l’aigua i esvair així qualsevol possibilitat de passar
per circumstàncies avui no contemplades en un futur proper a solucions que puguin
demanar crear una empresa mixta o qualsevol altre escenari de model de gestió, diferent
a l’actual??.
Com ja us podeu imaginar, cap dels representants polítics presents a la reunió varen
veure aquesta proposta com a raonable i possible, doncs argumentaven que això no és
possible mentre no hi hagi un nou govern municipal a la ciutat ja que les properes
eleccions seran dintre de poc mes de 10 mesos. Com també alguns van dir que no tenia
sentit el que proposàvem, doncs sense un Pla Director ni un Pla Econòmic Financer, no
veuen factible valorar aquesta possibilitat, doncs per altra banda cada grup te la seva
mirada al respecte de la forma de gestió de l’aigua a la ciutat.
En Joan Gaya, va intervenir per expressar que ell es de l’opinió que més que d’un model
de gestió, el que cal es poder garantir un bon servei a la ciutat, i per tant no es rellevant el
model de gestió.
També diu que potser segons la seva opinió, creu que no es tant urgent la necessitat
d’entrar en el debat del procés d’actualitzar les tarifes, dient també que si que en algun
moment es tindrà que abordar aquesta qüestió.

3. Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de TAIGUA.
En aquest punt la recol·locació i canvis entre diferents departaments de Taigua,
del personal i previ canvi d’impressions telefònicament amb l’Andrés. L’Andrés em
diu que ells ja han estat informats prèviament d’aquests canvis i de la relació de
les persones afectades, i que totes han estat avisades, arribant a acords amb
elles. Per tant l’Andrés em diu que aprovaran el punt, per tant nosaltres també
donem el nostre vot favorable.
En l´únic que intervinc, és per dir que trobem estrany que el departament de
Comunicació i màrqueting, que per un lloc de treball per jubilació, no és té en
compte de cobrir aquesta plaça, i per tant queda al nostra entendre debilitat l’àrea
de Comunicació, que entenem tindria que estar molt més ben dotada, doncs en
una política d’estratègia comunicativa potent, que insistim que cal tenir, no és la
forma de fer, deixant aquesta àrea molt coixa.
Se’m respon dient-me que en el ben entès de que el que manifesto es del tot
raonable, ells treballen amb unes pressupostos concrets i que per tant, aquesta
aposta comunicativa potent passa per que l’Ajuntament de la ciutat, prengui la
decisió de destinar els recursos adients per fer la campanya comunicativa
imprescindible per donar a conèixer a la ciutadania tot allò que és imprescindible
per conscienciar i informar.
La Sra. Melgares, diu que recull la petició i la queixa que formulem i estudiaran la
millor manera de porta a la pràctica aquesta demanada que reconeix del tot
necessària.
4. Aprovació de l’acord d’inici de la licitació del servei de recollida i gestió dels
residus dels centres de treball de Terrassa i Abrera de Terrassa Cicle de
l’Aigua, EPEL (el contingut del present acord serà secret fins que es
procedeixi a la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea i a la
Plataforma de contractes del sector públic).
Havent finalitzat el contracte, que ja venia de l’època de la MPAT,SA., s’ha
tornat a obrir un concurs públic per licitar un nou contracte, segons el detall del
document 4., dono la nostra aprovació a aquest punt.
5. Declarar desert l’expedient de contractació de la licitació del contracte de serveis
d’instal·lació, posada en marxa i manteniment del nou sistema de gestió
econòmica i comercial de Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL (Exp. Núm.
CPM_001_2020) i APROVAR l’acord d’inici de la licitació del nou expedient de
contractació amb el mateix objecte. (el contingut del present acord serà

secret fins que es procedeixi a la seva publicació al Diari Oficial de la Unió
Europea i a la Plataforma de contractes del sector públic).
Per les raons expressades en aquest punt 5, s’ha tornat a obrir l’expedient de
concurs de contractació del nou sistema integral de gestió, per tant se segueix
treballant amb el sistema antic provinent de MPATSA.
6. Donar compte sobre la pròrroga de Faura Casas com a auditor que dona suport a
Intervenció.
Sobre aquest punt 6, teniu el document annex corresponent, que explica que
aquesta auditoria que dona el servei corresponent a totes les empreses i serveis
de gestió municipal, entenc que no hi ha res rellevant a destacar.
7. Torn obert de paraules.
No hi han intervencions, i es dona per finalitzada la reunió a les 18:30 hores.

Terrassa, 8 de juny de 2022

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 del la contractació sector públic, aspectes laborals o matèries sensibles
relacionades amb aspectes mercantils o judicials.
Nota:
Observacions d’en Paco Rodríguez sobre el punt:
Punt 0.2
En quan al document presentat de subministrament elèctric, dir-vos que la meva
interpretació es que sembla que s'ha arribat a un acord més avantatjós. El que aquest
contracte deixa entreveure es que ja hi ha un acord prefixat amb l'ACA per continuar amb
la captació d'Abrera. És així? Podrem conèixer els continguts dels acords.
En resposta a Paco, dir-li que no vaig intervenir per comentar això que ell amb molt bon
criteri va demanar de preguntar. Hi no vaig intervenir perquè no vaig tenir més temps per
fer-ho, com veureu a l’informe, les úniques intervencions en tota la sessió, varen ser les
que nosaltres com OAT., vem fer, i em va semblar que aquesta pregunta, demanava un
espai de temps i context ampliat, entenen que no s’ajustava estrictament als punts de
l’ordre del dia, i veien les ganes d’acabar per part dels assistents a l’acte.

De fet entec i crec que tenim oportunitat de preguntar-ho en les properes reunions que
hem de tenir amb la direcció tècnica municipal la més pròxima el dimarts dia 28/6.

