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ACTA REUNIÓ PLENARI SESSIÓ ORDINARIA DE  L’OBSERVATORI DE L’AIGUA 
DE TERRASSA 

 

 

Sessió:  Ordinària  

Data:   21 de desembre de 2020 

Hora:   17:30 h 

Lloc:   TEAMS 

Assistents: 

Entitats        Representants 

Presidenta en funcions i vicepresidenta    Beatriz Escribano 

Secretari       Miquel Herreros  

Coordinadora      Eva Noguera 

Directora del Servei de medi ambient    Anna Crispi 

Regidora        Lluïsa Melgares 

Grup Municipal Junts per Terrassa    Marta Sánchez 

Grup Municipal PSC Terrassa    Alba Soldevilla 

Grup Municipal ERC Terrassa    Alex Aranda  

Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana    Dolors Frigola (suplent) 

UGT – Vallès Occidental     Montse González 

Taula de l’Aigua de Terrassa     Francisco Rodríguez/Santi Aragonès (suplent) 

Comissions Obreres (CCOO)     Sergi Martínez 

Federació Associació de veïns de Terrassa (FAVT)  Josep Antoni Sanchez de Haro /José Luis 

Charles (suplent) 

Aigua és vida      Emili Díaz 

Grups de recerca – UPC     Joseba Quevedo  

Grups de recerca – UPC     Beatriz Amante 

Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL (Taigua)    Juan Cazorla 

AAVV Segle XX      Juan Cano 

Dones d’Aigua      Montse Flores 

Enginyer consultor      Juan Gaya 

Xarxa d'escoles      Mario Vendrell Rizo 

Observatori Ciutadà Municipal    Francisco Zaurin  

http://www.oat.cat/


Consell d'Entitats d'Acció  Ciutadana    Àngels Tripiana 

 Dones d’aigua      Sonia Jimenez (convidada)  

             

 

El secretari comprova el quòrum del plenari i es s’inicia amb l’orde del dia: 

 

1. Benvinguda a la coordinadora. La Sra. Bea Escribano dona la benvinguda i 

especialment a la nova coordinadora, la Sra. Eva Nogueras qui es presenta.  

2.- Aprovació de l’acta del plenari anterior. 

S’aprova per unanimitat l’acta del darrer plenari de l’OAT. 

3.-  Informació de la Presidenta en funcions i Vicepresidència. 

El dia 16 de desembre passat van tenir una reunió amb l’Anna Crispi i la Marga per la 

posada en marxa del pla de sequera i invita sa l’OAT a la seva participació per fer-li 

esmenes. Audiència Publica del passat dijous 17 de desembre i fa una valoració positiva 

malgrat considera que va ser massa llarga i això va provocar que no es donés lloc a la 

participació ciutadana i aquest punt considera que s’ha de millorar en futures ocasions. 

L’audiència es va gravar i es penjarà a la web juntament amb el power point que es va 

presentar. També explica que el projecte de l’OAT no va guanyar el premi ciutats 

transformadores, però va ser positiu per la seva rellevància i per participar-hi. Espai 

d’aprenentatge “Innovant en el govern del servei urbà d’aigua, valors , reptes i 

propostes” dirigit per Edurne Bagué que es va presentar en tres jornades  informatives. 

El pròxim gener l’Edurne Bagué presentarà les seves conclusions. 

4. Tancament del pressupost del 2020 i presentació de la pla de treball i assignació 

de pressupost 2021. 

Presentació del tancament del pressupost del 2020 i la presentació del pla de treball del 

2021. La Sra. Bea Escribano fa una exposició pública amb power point. 

Explica les singularitat del 2020 a causa de la pandèmia de la covid i les modificacions 

que ha comportat en el seu pressupost. 

S’aprova per consens el tancament del pressupost del 2020 

Seguidament es fa una presentació del pla de treball de 2021.  

El Sr. Juan Cano pregunta per la diferència de pressupost del 2020 respecte del 2021. 

La Sra. Bea Escribano explica que es degut a les necessitats a causa de la pandèmia 

de la covid. 

La Sra. Lluïsa Melgares pregunta sobre l’organització de les activitats a les escoles amb 

les mesures de prevenció de la covid. La Sra. Àngels Tripiana explica que s’ha tingut 

que cancel·lar quasi bé totes les activitats a les escoles i s’aprofitat per destinar-ho a 

l’adquisició de material pedagògic. 

S’aprova per consens el pla de treball de 2021. 

5.- Informe de la reunió del Consell d’administració  
 



El Sr. Emili Diaz, en qualitat de membre del Consell d’Administració de Taigua, exposa 

el seu informe de les darreres reunions del Consell. 

En primer lloc vol expressar que van presentar la seva queixa ja que tots els documents 

(41) li envien per correu electrònic amb només 3 dies d’antelació abans del Consell. 

Temps moltes vegades insuficients per valorar i treballar tots els documents amb el grup 

de treball de l’OAT abans d’anar al Consell. 

Seguidament, i com a valoració personal, considera que Taigua en termes generals està 

fent la feina bé, s’observa un gran esforç de gerència per adaptar-se a la nova situació 

de la gestió pública de l’aigua.  

També insisteix que considera que per tal que l’OAT sigui considerat un òrgan real de  

participació, transparència i amb propostes de cogovernança per la millora del servei i 

gestió de l’aigua, és necessari establir uns procediments sistematitzats i calendaritzats 

a tres bandes (Govern Municipal-Tècnics, OAT i l’Operadora del Servei Taigua). 

Que està a l’espera de saber quin ús d’informació pública es pot fer de la informació que 

rep de  Taigua com a membre del consell. 

El Sr. Santiago Aragonés pregunta a la regidora com es pot publicitar els documents de 

Taigua i la Sra. Melgares respon, que s’ha fet la consulta al serveis jurídics de 

l’Ajuntament, quina informació es pot publicitar a favor de la transparència i quina està 

protegida per la protecció de dades. En breu tindrà la resposta i la compartirà. 

El Sr. Juan Cano manifesta que considera que seria convenient que si Taigua ha tingut 

beneficis anuals que es publiquin. 

6.- Informe i reunions amb l’ajuntament sobre les  propostes “Aportacions al 

comunicat de Taigua sobre els increments en la factura de l’aigua del 3r trimestre 

del 2020”  dels grups DHA i JS i grup CS de l’OAT. 

En primer lloc, la Sra. Dolors Frigola, com a coordinadora del grup de treball del dret 

humà a l’aigua, exposa el seu informe presentat. 

Manifesta que han tingut reunions amb les tècniques del servei de medi ambient i amb 

la regidora per tractar el tema de les lectures estimades durant el 3r trimestre que van 

coincidir amb el confinament a causa de la covid i que va provocar l’increment de la 

facturació en alguns supòsits. Les reunions han estat satisfactòries i fruit d’aquestes s’ha 

fet evident algunes  mancances que hi ha com és la necessitat d’actualitzar les dades 

del padró per poder aplicar correctament la tarifa familiar i també les bonificacions pel 

mateix concepte del cànon de l’aigua. I com a conclusió és que amb aquestes reunions 

s’ha vist la necessitats de fer més trobades periòdiques per aportar el treball de l’OAT 

per millorar la gestió pública de l’aigua amb Taigua. 

7.- Presentació del informe “Línies estratègiques del servei d’abastament d’aigua 

de Terrassa” per part del Sr. Juan Gaya, enginyer consultor. 

Presenta, amb una exposició amb power point, l’informe. Manifesta que el document és 

un esborrany i com a tal està sotmès a votació i debat.  

Un cop finalitzada la presentació s’inicia un debat.  

En primer lloc intervé el Sr. Joseba Quevedo que felicita la visió i la claredat de la 

presentació del Sr. Gaya i seguidament li pregunta sobre les inversions. El Sr. Gaya 



respon que el més desitjable és que vinguin a partir d’acords amb l’ACA, però per 

assegurar la sostenibilitat no s’ha de descartar la via del crèdit. 

El Sr. Joseba Quevedo també manifesta que considera que l’OAT  ha de treballar 

directament amb Taigua. I vol saber l’opinió del Sr. Gaya. Aquest respon que considera 

que l’Ajuntament té tècnics molt qualificats i que són aquest els que han de considerar 

si és necessari treballar conjuntament amb l’OAT en punts concrets. 

El Sr. Francisco Rodríguez, felicita també el treball del Sr. Gaya. I destaca que està 

d’acord que hi d’haver més ambició política en vers l’aigua i garantir-ne el seu dret. I 

també manifesta que les relacions amb altres institucions com l’OAT han d’anar més 

enllà ja que els lobbyes tenen molta força. I potenciar la pedagogia amb la cultura de 

l’aigua a la ciutadania, no només a les escoles. El Sr. Gaya, hi està d’acord, però vol 

afegir que el dret a l’aigua l’ha de garantir l’Ajuntament i no Taigua, ja que el dret a l’aigua 

no és una qüestió tècnica i si una competència política. I referent al cost, considera que 

fins i tot el pressupost de l’OAT i la part dels tècnics de l’Ajuntament que hi col·laboren, 

han de formar part de la tarifa ja que formen part del cost de l’aigua. I vol apuntar que 

l’Ajuntament és membre de l’AMAP (Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua 

Pública) on es defensa la gestió pública de l’aigua. 

El Sr. Francisco Zaurín només vol preguntar com entén el Sr. Gaya la governança 

participativa amb la gestió de l’aigua. I el Sr. Gaya manifesta que no creu gaire amb la 

cogernança, i considera que s’ha de diferenciar el que governa amb el que participa.  

El Sr. Emili Diaz, reitera que el seu treball és molt interessant i és un punt de partida. I 

manifesta que el Consell d’administració no són purament espais de debats. I vol 

preguntar al Sr. Gaya quin paper creu que ha tenir l’OAT en aquest consell i sobre el 

codi ètic quins actors creu que han de ser-hi. El Sr. Gaya creu que el consell 

d’administració és un espai de debat tècnic i no polític. El debat polític s’ha de 

desenvolupar en el Ple municipal, i és aquí on ha de traslladar les aportacions polítiques 

de l’OAT i les aportacions tècniques s’han de fer arribar a l’equip tècnic de l’Ajuntament. 

I la funció del representant de l’OAT al Consell d’Administració és vetllar que els 

objectius polítics es compleixin. I respecte el Codi Ètic no ha entrat en detall de com ha 

de ser, però si que considera que ha de ser-hi. 

La Sra. Montse Flores vol parlar sobre la transició del canvi de gestió pública de l’aigua 

en referència als contractes vigents. El Sr. Gaya considera que s’haurà de seguir pagant 

pels serveis que presten i que hauran de seguir prestant-se en el futur. 

El Sr. Francisco Rodríguez vol destacar la coproducció i el coneixement col·lectiu en 

favor de la gestió pública de l’aigua i considera necessari crear espais de trobada entre 

totes les parts implicades. 

El Sr. Gaya vol tancar la seva intervenció manifestant una reflexió i és que  la implantació 

de la gestió pública de l’aigua a Terrassa es va fer per una amplia majoria de la 

ciutadania i per tant no té cap risc polític. El que comporta una oportunitat única. 

 8.- Eleccions al representant de l’OAT al consell d’administració. 

El Sr. Charles dubte si avui és per informar sobre la candidatura del Sr. Juan Cano o per 

fer la votació. I en el cas que sigui per fer la votació, proposa ajorna-la ja que la FAVT 

està en procés de votació de la seva nova junta.  

El Sr. Pepe Sanchez, com a secretari i representant de la FAVT a l’OAT, manifesta que 

la proposta com a candidat del Sr. Juan Cano no s’ha modificat. 



S’informa que avui és per la votació i que el candidat del Sr. Juan Cano ho és de la 

FAVT. 

Tanmateix, el Sr. Francisco Rodríguez diu qualsevol persona que és membre de l’OAT 

i per tant pot ser candidat com a representant de l’OAT del consell d’administració. La 

Sra. Bea Escribano ho ratifica. 

El Sr. Charles diu que vol que consti en acta que ell no tenia coneixement que s’havia 

presentat al Sr. Juan Cano a l’observatori com a candidat. 

Es procedeix a la votació i queda aprovat per consens. 

9.- Eleccions a la Presidència de l’OAT  
 
S’informa que no hi ha cap candidatura a la presidència i s’espera que n’arribin. 
Igualment s’explica que l’article  15.4 del Reglament de l’OAT regula que en cas que no 
hi hagi cap candidatura, les entitats podran proposar altres persones que no formin part 
del plenari. 
 
10.- Temes sobrevinguts  
 
El Sr. Juan Cano vol preguntar sobre unes cartes que estan rebent des de l’AVV del 
segle XX d’un contracte de renovació de comptadors. I que troben a faltar falta de 
comunicació per part de l’Ajuntament. 
 
L’Anna Crispi respon que Taigua no pot fer la instal·lació de comptadors. I que aquestes 
cartes s’han enviat des de mina als seus clients. Tot i així prenen nota sobre aquest punt 
i que Taigua no està fent encara aquest servei. I demana que se li faci arribar aquesta 
carta per estudiar-la. 
 
La Sra. Bea Escribano dona les gràcies i acomiada la sessió. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


