
 

TERRASSA CICLE DE L’AIGUA, EPEL  

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ Número 4/2021 (22) 
Data 13.10.2021  

Em plau convocar-vos a la reunió́́ ordinària del Consell d’Administració́́ de l’Entitat Pública 
Empresarial, “TERRASSA CICLE DE L’AIGUA, EPEL”, que tindrà̀ lloc el proper dimecres, 13 
d’óctubre de 2021 a les 12.30 hores, de forma Telemàtica, pel que s’entendrà̀ realitzada en el 
dómicili de l’Entitat, carrer Sócietat número 30, d’acórd amb el següent:  

ORDRE DEL DIA  

APROVACIONS  

1. Apróvació́́ de l’Acta de la darrera reunió́́ del Consell d’Administració́́ de data 
19.07.2021. 
 
(Joan), recorda que en la reunió de juliol, se’ls hi va demanar per 
escrit la modificació dels estatuts de Taigua, atenen a la necessitat 
de tenir tota la documentació a tractar en l’ordre del dia de la 
reunió, amb una antelació mínima de 10 dies hàbils. 
 
La Sra. Dolors Mazas en qualitat de responsable dels serveis 
jurídics, ens respon, dient que potser caldrà fer una tria prèvia a 
l’hora de l’entrega de la documentació, doncs hi ha documents que 
per la seva transcendència i importància a l’hora de debatre i anar a 
votació cal haver tingut més temps amb més dels 7 dies actuals 
que fins ara aprox. s’estan reben, en resum que miraran de fer 
aquesta entrega de documentació més prioritària amb més 
antelació.  
 
En relació a la situació d’impàs en que es troba la adhesió a 
AEOPAS, se’ns informa que s’està a l’espera de rebre resposta del 
Ministeri competent que és qui ha de dir si el nostre ajuntament pot 
posar a aprovació en Ple Municipal aquesta adhesió, i si ha de ser 
el propi ajuntament o l’EPEL, qui assumeixi l’adhesió. 
 

2.  Apróvació́́ del pressupost de l’Entitat per a l’exercici 2022, sotmès a la seva 
ulterior apróvació́́ pel Ple de l’Ajuntament.  

Desprès d’una àmplia exposició per part del gerent de l’EPEL, sobre 
els diferents aspectes més destacables que intervenen en 
l’elaboració d’aquests pressupostos.  Se’ns informa del resultat 
previst ja projectat a 31/12, tenint en compte les dades de l’activitat 
ja executades a 31/8, que serà d’uns 3 milions d’euros aprox., amb 
unes xifres i dinàmiques de l’activitat que s’acosten a la situació 
prèvia a la pandèmia, i que fan que juntament al romanent acumulat 
dels exercicis anteriors de recursos propis permeten tenir un total 



de 6,7 milions d’euros que íntegrament s’aplicaran a inversions a 
realitzar durant l’any 2022, en tres àmbits que son:  

 La millora i renovació de la xarxa en ALTA bàsica primària 
d’impulsió en la planta d’Abrera, per la urgència de l’estat 
precari d’aquesta xarxa. 
 

 La migració de dades a en base a la implementació d’un nou 
“Sistema de Gestió Econòmica i Comercial/ SGEC), per poder 
així desvincular-se de les aplicacions que actualment s’estan 
utilitzant de MPAT. 

 

 I les inversions en les instal·lacions i xarxa bàsica de la 
ciutat.  

El gerent respon a les nostres preguntes per dubtes i/o aclariments, 
que varen ser unes quantes tant per part del Juan i també de l’Emili. 
Totes les respostes per part del gerent, entenem que son 
aclaridores, més enllà de posicionaments i consideracions del 
coneixement històric del perquè ens trobem com ens trobem i d’on 
venim, en algunes de les situacions actuals. 

 (Exemple: vinculació amb entitats financeres; Bilbao, Santander, 
Sabadell), el gerent ens informa que aquest augment del cost de les 
despeses financeres durant aquest exercici del 2021, tot i sent 
destacable, no te la incidència en la valoració global del resultat de 
l’exercici, doncs no són rellevants, en el cas de Taigua, doncs per la 
seva activitat i situació fins ara, no te endeutament financer.  El fet 
de si fos el cas anar a cercar altres alternatives d’entitats 
financeres, més enllà de posicions ideològiques, no representarien 
cap ajust atractiu per el compte d’explotació de l’activitat financera 
de Taigua. 

(Redacció i elaboració del Contracte Programa i del Pla Director de 
l’EPEL), que a hores d’ara encara no tenim i això dificulta bastant la 
perspectiva i mirada més acurada a l’hora de redactar aquestes 
eines com són el Pla d’Inversions del tot necessàries, a curt, mig i 
llarg termini, situació aquesta reconeguda per el propi Gerent,  que 
també ens diu que ho estan treballant. 

 Negociació amb l’ACA per la nova etapa que tenim que fer front a 
partir de la finalització del CONVENI signat amb ells el passat 
26/4/2018, per una durada de 4 anys i que per tant finalitza a finals 
d’abril del proper any 2022, del que s’acabi tancant d’aquestes 
negociacions amb l’ACA., anirem tenint la informació adequada. 
Mentrestant tenim que anar fent front a les necessitats urgents de 
l’activitat, això vol dir que evidentment l’ACA te responsabilitats 
que caldrà veure les implicacions tècnic-financer te l’Agencia en 
qualitat de la titularitat de la Planta, no obstant això, cal tenir en 
compte que el fet de tenir que fer front a les inversions de 



manteniment i millora de la planta, es probablement la situació més 
favorable, doncs aquest ús d’explotació de la planta d’Abrera, si no 
hi ha res en contra que ho modifiqui pot tenir una vigència que va 
fins l’any 2060, en cas contrari si fos l’ACA qui és fes càrrec 
directament, no seria a cost zero, doncs no sabem a hores d’ara 
quin tipus de cànon tarifari tindríem que fer front, així com el cost 
per la compra d’aigua a ATLL??. 

En el capítol d’Ingressos i Despeses, se’ns informa que per elaborar 
el pressupost per l’any 2022, s’ha tingut en compte un increment 
lineal d’un 2%., d’acord amb els PGE. del govern central. 

Pel que fa al cost d’amortitzacions de l’immobilitzat, el criteri que 
s’ha establert te en compte l’estat de vida útil del bé, segons la seva 
naturalesa així com el seu estat real, que permet en el cas que així 
sigui possible, reduir la seva vida útil, i per tant portar a cost 
d’amortització un valor més elevat, situació aquesta que està 
vinculada al programa de noves inversions a curt i mig termini, per 
la substitució dels béns en fase final de la seva vida útil i d’ús 
efectiu per tant a ser totalment amortitzats.  

      

 CONTRACTACIÓ DE L’ENTITAT 

 
3. Assabentat sóbre l’estat de les licitacións en curs i adjudicacións.  

En aquest apartat preguntem si se’ns pot informar de l’oferta que 
sembla ja és té d’unes noves instal·lacions de lloguer per ubicar-hi 
en règim d’arrendament les oficines i altres dependències de 
l’EPEL, amb un lloguer que en paraules del gerent podrà ser més 
econòmic que l’actual, si bé això tindrà la seva contrapartida en 
adequació i condicionament dels nous espais. En resum se’ns diu 
que a hores d’ara no és coneix l’emplaçament doncs està en un 
expedient que fins que no es tanqui en període d’admissió 
d’ofertes, no serà possible obrir-los. 

 

SEGUIMENT ACTIVITATS 
 

4. Infórmació́́ sóbre inici d’activitats educatives (PAME). 
 
Aprofitem en aquest punt per expressar la nostra satisfacció de treballar de 
forma àmplia entre totes que entenem que és la manera de coparticipar i 
coproduir tal i com entenem, en el marc de la transparència. 
 



Els punts 5, 6 i 8, es publicaran properament a la Web de Taigua, així com de 
l’OAT.. 

7. Infórmació́́ sóbre Recursós Humans de Taigua: Negóciació́́ Cónveni 
Col·lectiu i Pla d’Igualtat. 
 

6. Infórmació́́ sobre consums, impagaments i fraus a Agost de 2021. 

Ens infórmen el saldó de mórósitat mólt elevat que te l’EPEL, que està mólt 
per damunt dels ratis acceptables del sectór dels gestórs d’aigua, la xifra 
ascendeix a uns 2,1 milións d’eurós, quantitat aquesta que s’ha arribat un 
cóp executat via de cónstrenyiment un nómbre impórtant d’abónats, dóncs 
la xifra inicial estava sóbre els 2,9 milións d’eurós. S’ha detectat que mólts 
d’aquests impagats nó són de cól·lectius que és póden considerar afectats 
per la situació de pobresa energètica, doncs aquests ja es tracten per altres 
vies. Preguntem si podem saber els perfils dels abonats morosos i se’ns 
diu que a hores d’ara no es possible, però que s’està treballant per 
obtenir aquesta informació.  
 

8. Infórmació́́ sóbre estat de desenvólupament del Prógrama Gust de l’Aigua. 
 

9. Infórmació́́ sobre grau d’avançament web de Taigua. 

S’està avançant de fórma cól·labórativa entre l’EPEL i l’OAT, amb la vóluntat 
de tenir enllestida una proposta de nóva Web a finals d’óctubre d’enguany. 
 

10. Infórmació́́ Congrés de Gestió́́ Pública del Servei d’Aigua, que tindrà̀ lloc 
els dies 24 i 25 de desembre de 2021 al Vapor Universitari de Terrassa. 
 

11. Explicació́́ respecte a les PPNT (tarifes)  

 Expedient tarifari  

 Infórme sóbre l’estat d’avanç̧ del cónveni amb l’ACA: tarifes en alta  

12. Torn obert de paraules.  

Terrassa, 5 d’óctubre de 2021  

La Presidenta del Consell d’Administració́́  

Lluïsa Melgares Aguirre  

 



.....///.... comentaris i observacions meves. 

De tóts aquests punts, aprófitant la Plenària d’ahir dia 14/10/21, de l’OAT, ja és va 
donar una informació resumida dels aspectes més destacables en els que tant el 
Joan Cano com jo mateix en les nostres intervencions vàrem fer en el transcurs de 
la reunió del Consell. 

De fet us volem demanar disculpes, doncs arran del poc temps, entre la reunió de 
Cónsell i la Plenària de l’OAT., (24 hóres),nó hem tingut, i nó ens a estat póssible fer 
un informe més elaborat i explícit.  

Bé, només dir-vós per finalitzar, que de tóts els punts de l’órdre del dia, teniu una 
exposició més àmplia i detallada en els diferents documents que ja estan en el 
vóstre póder, amb la finalitat si així hó vóleu d’aprófundir en cada una de les 
qüestions tractades. 

També recordar-vos que tóta aquesta dócumentació, nómés ha de servir per l’ús 
persónal privat de cada un de nósaltres, a l’espera de rebre l’Acta dels acórds de la 
reunió, i la corresponent aprovació de la mateixa, que sempre es produeix en la 
reunió ordinària següent que en el cas nostre és trimestral o sigui 3 mesos aprox. 
desprès. 

Per tant; nó es pót publicar ni distribuir cap dócument que tenim, dóncs són d’ús 
intern. 

Salut! 

Emili diaz (OAT) 
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