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ACTA REUNIÓ PLENARI SESSIÓ ORDINÀRIA DE  L’OBSERVAT ORI DE L’AIGUA DE TERRASSA  
 
 
Sessió:   Ordinària  
Data:   Dijous 14 de juliol de 2022 
Hora:   18:00 h 
Lloc :  Sala d'actes CC Montserrat Roig 
 
 
Assistents/es: 
 
Entitats       Representants  
 
Presidenta      Beatriz Escribano Rodríguez de Robles 
Vicepresident      Francisco Rodríguez González 
Secretari       Miquel Herreros Sala 
Coordinadora      Eva Nogueras Gálvez 
Grup Municipal PSC Terrassa    Alba Soldevilla Novials 
Grup Municipal Junts per Terrassa    Marta Sánchez Raventós 
Grup Municipal ERC Terrassa    Josep Villagrasa (suplent) 
Grup Municipal Ciutadans Terrassa    Ximena Peña 
Aigua és vida      Emili Díaz Membrives 
Taula de l’Aigua de Terrassa     Santi Aragonès Roca 
Federació Associació de Veïns de Terrassa (FAVT)  Josep Antoni Sánchez de Haro 
Consell d'Entitats d'Acció  Ciutadana    Àngels Tripiana Barniol 
Observatori Ciutadà Municipal    Francisco Zaurin Moran 
GREINTEC      Joan Comallonga Galí 
Grups de recerca – UPC     Marti Rosas Casals  
Taigua       Roser Pares 
Taigua       Andrés Garcia  
Taigua       Juan Andreo Ciutat 
Dones d’aigua      Montse Flores Garcia 
Dones d’aigua      Sónia Gimenez 
AAVV Segle XX      Juan Cano Ortiz 
Consell d'Entitats d'Acció  Ciutadana    Dolors Frigola Comas (suplent) 
Unió Consumidors Catalunya     Àlex Cànovas (suplent) 
Fundació CECOT Innovació     Abraham Arcos Torres 
Càtedra UNESCO Sostenibiltat (UPC)    Jordi Morató Farreras 
Centres d’Ensanyament (Escola Creixen)   Maite Márquez Sánchez 
 
Convidats/des:  
 
Directora del Servei de Medi Ambient    Anna Crispi Sucarrats 
Directora de l'Àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat   Cristina Escudé Blasi 
FACUA       Tania Martin Lopez 
ADENC       Queralt Castañé Garrigó  
Centre Excursionista de Terrassa     Eduard Peramateu  
Comissió de Rieres      Oscar Galeote Freijo 
IE Pere Viver      Teresa Rodríguez Herreria   
    
Excusen la seva absència:  
 
Grups de recerca – UPC     Joseba Quevedo Casin 
CCOO Vallès Occ - Catalunya Central    Tania Pérez Díaz  
Tinenta d'Alcalde de l'àrea de Territori i Sostenibilitat  Lluïsa Melgares Aguirre 
Aliança contra la pobresa energètica    Xavi Pallarés 
 
No assisteixen:  
 
Grup Municipal Tot per Terrassa    Susana Martínez Villagrasa 
Cambra Comerç, Industria i Serveis    Josep Prats Llopart 
UGT       Montse González Sánchez 
Sindicat d'Activitats Diverses de CGT    Josep Mª Pi Janeras 
Centres d’Ensanyament (Escola Pau Vila)   Laura Castillo 
Xarxa d’escoles (Institut Egara)    Bea Martín Gascón 
 
 
(Hi ha 31 membres del Plenari, per tant el quòrum està en la presència a la sessió de 16, la seva 
meitat. En aquest Plenari hi havia 24 persones titulars membres del Plenari, de les quals 10  eren 
dones i 14 homes.) 
 
 
 



 
Desenvolupament de la sessió:  
 
Com a preliminar, i donat que hi ha persones noves, es procedeix a fer una roda de 
presentacions de totes les assistents a la reunió del plenari. 
 
1. Aprovació de l’acta del plenari del 10 de març d e 2022  
 
Queda aprovada per consens l'acta de la darrera sessió del plenari del 10 de març de 2022. 
 
2. Informe de la Presidència  
 
La presidenta de l'OAT informa que totes les activitats estan recollides en el document que s’ha 
adjuntat juntament amb la convocatòria i en destaca les següents:  
 

• L'exhibició del documental "La mujer y el agua" i el posterior debat a càrrec de Dones 
d'Aigua. 
 

• Reunió sobre la facturació dels serveis dels comptadors del grup Mina amb 
representants de l’Ajuntament, Taigua, FAVT, AAVV Segle XX i MINA, i n’explica els 
detalls. 
 

• Participació  a la 31ª Fira del Medi Ambient on es va desenvolupar el joc de l’aigua i el 
lliurament dels premis del Primer Concurs de Microrelats. En aquest sentit, valora la 
importància que l’OAT estigui al carrer per ser més propera a la ciutadania. 
 

• 2ª reunió dels tres eixos de treball Ajuntament/Taigua/OAT, explica que hi ha 9 eixos que 
ja s’hi està treballant i que s’hi han afegit tres eixos més (estratègia, contracte programa i 
estudi del deute acumulat) 

 
I respecte a les properes activitats vol destacar la invitació a "Agir pour le vivent" (actuar por la 
vida) a Arles, invitats per Anne Le Strat, per explicar l'experiència de l'OAT, participació en la 
redacció de la crítica de l'assaig “Democratizing Public Services”  i el projecte de recerca dins la 
xarxa d'universitats ECIU anomenat  Collective Action for Shared Blue-Green Urban Space 
Management.  
 
També informa del taller cafè que es farà al centre d’excursionista sobre la «biodeversitat 
urbana» a càrrec del Jordi Morató de la Càtedra UNESCO Sostenibiltat (UPC).  
 
I com a temes pendents amb l'Ajuntament cita el contracte programa i la falta de seu de l'OAT. 
 
Seguidament, li dona la paraula al vicepresident, que explica la jornada de reflexió de l'OAT que 
està programada pel proper 17 de setembre per valorar les línies estratègiques. Es vol portar a 
terme una reflexió conjunta per establir les prioritats amb una mirada interna i estructurar les 
directius que han de marcar en el futur.  
 
3. Informe i intervenció de la 3a Tinenta d'Alcalde  de l'àrea de Territori i Sostenibilitat  
 
Donat que la Tinenta d'Alcalde ha excusat la seva presència, la Directora de l'Àrea d'Urbanisme i 
Sostenibilitat i la Directora del Servei de Medi Ambient informen al plenari dels assumptes que 
s’havien de tractar en aquest punt.   
 
 La carta de MINA pel tema la Factura Anual de la Gestió comptador  
 
En primer lloc, respecte la  carta de MINA pel tema la factura anual de la gestió comptador, la 
Directora de l'Àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat explica que en el marc dels acords de continuïtat 
que es van subscriure amb Mina, s’establia, entre d’altres, que Taigua inclouria a la factura 
aquest servei que Mina està prestant en l’actualitat.  Un cop vençut el termini, Taigua inclourà a 
les seves factures només el cost de l’aigua i MINA facturaria el cost de la gestió dels comptadors. 
Arribat aquest venciment, es va fer una reunió el passat 29 de març amb Mina per tractar aquest 
assumpte ja que, a més, havia entrat en vigor una orde ministerial que tenia repercussió en 
aquest cost. I el compromís que va assumir Mina en aquesta reunió va ser que  abans d'enviar 
qualsevol carta als usuaris, s'estudiaria conjuntament amb l’Ajuntament, i es consensuaria amb 
totes les parts el contingut de la carta. La sorpresa va ser quan Mina, incomplint el compromís, va 
enviar carta a una part dels usuaris. I després d’estudiar la carta que Mina havia enviat, es van 
detectar punts dels quals s’estava en desacord. Seguidament i de forma urgent es va convocar i 
celebrar el passat dia 12 de juliol una reunió urgent amb MINA per tractar l’incompliment amb el 
compromís que s’havia assumit en la reunió del 29 de març. En aquesta darrera reunió, el 



representant de Mina va manifestar que es pensava que la carta havia estat consensuada. I es 
va comprometre que s'enviaria una nova carta però que  prèviament s'estudiaria amb totes les 
parts i també una rectificació explícita del contingut de la carta anterior. Actualment des de 
l'Ajuntament s'està treballant amb un informe jurídic sobre el contracte de la gestió dels 
comptadors en aplicació de la nova orde ministerial.  
 
I l'altre aspecte important de la reunió era la possible retirada dels comptadors. Mina també farà 
una nova proposta al respecte. I el nou compromís que Mina va assumir va ser rectificar aquesta 
primera comunicació i fer-ne una de nova per tots els seus usuaris. I també es va insistir en 
comunicar molt bé en que els comptadors de propietat no estan obligats en signar aquest 
contracte de gestió del comptador, d'acord amb l'orde ministerial, en aquest cas, subscriure 
aquest contracte és voluntari.  
 
I per acabar s’informa que l’Ajuntament està valorant que Taigua pugui oferir aquest servei, i a 
l’efecte ha creat una comissió d’estudi. 
 
En el torn de preguntes, es pregunta sobre que se li pot respondre al ciutadà que ja se li hagi 
cobrat aquest cost. I se li respon que el millor és esperar l'informe jurídic per poder actuar en 
aquest casos. Tanmateix des de l'Ajuntament s'està explicant d'una forma objectiva i prudent als 
usuaris que truquen per informar-se al respecte. 
 
També es qüestiona si en aquests darrers tres anys des de l'Ajuntament es podia haver fet 
alguna cosa més en aquest assumpte. I la Directora de l'Àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat respon 
que possiblement és cert que es podia haver fet alguna cosa més, però s'ha fet tot el possible 
amb aquesta transició de la municipalització de l’aigua que està sent molt complexe.  
 
En aquest moment també s’informa que seria bo adreçar-se a Mina per tal que es paralitzi 
l’enviament de les cartes abans no sigui consensuat el seu contingut. 
 
(Durant el desenvolupament de la reunió, la Directora de l'Àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat 
informa al plenari que ha rebut un mail de Mina on l’informen que han paralitzat l’enviament de 
les cartes i el seu procés de facturació. I més endavant, i en resposta a una pregunta, informa 
que Mina li ha comunicat que es van enviar aproximadament unes 20.000 cartes.) 
 
Litigis pendents amb MINA 
    
La Directora del Servei de Medi Ambient explica les novetats en els litigis amb Mina. I destaca 
que ja s’ha confirmat que el Tribunal Suprem ha inadmès el recurs de cassació que Mina va 
presentar en el procediment judicial que feia referència a la reversió del bens i la xarxa del 
centre.  
 
Informa també que ja els hi han comunicat que Mina ha presentat un contenciós contra la 
modificació del reglament i també dos recursos sobre el contracte informàtic. 
 
I informa que farà arribar un document resum de tots els litigis i del seu estat actual per tal de 
poder fer un comunicat. 
 
Creació de la Comissió de Comptadors 
 
S’informa que ja s’ha creat la comissió d’estudi de comptadors i que ja està convocada la primera 
reunió pel proper dia 25 de juliol. 
  
Contracte Programa 
 
La Directora del Servei de Medi Ambient informa que s'hi està treballant. I quan tinguin un primer 
esborrany es farà arribar a l'OAT. I informa que el contracte programa es revisa, en principi cada 
quatre anys. 
 
4. Presentació i aprovació de la Memòria 2019-2020  
 
La coordinadora de l’OAT  presenta la memòria i l'exposa en power point a totes les persones 
assistents a la reunió. 
 
La memòria queda aprovada per consens. 
 
5. Informe dels representants de l’OAT en el Consel l d’Administració  
 
Els representants informen que s’ha fet arribar un document al plenari on es detalla tota la 
informació del darrer Consell del dia 13 de juny.  



 
Com a preliminar vol recordar que novament la documentació del Consell no arriba amb temps 
suficient per estudiar-la previament. 
 
I vol destacar que un dels punts més importants del Consell va ser per explicar de la situació 
pessimista per culpa de l'encariment de l'energia. I explica les inversions del Pla estratègic 
financer a 15/20 anys vista. 
 
I per finalitzar, explica que en el darrer Consell d’Administració, els respresentants de l’OAT van 
demanar als representants polítics presents que abans de la campanya electoral per les properes 
eleccions municipals estableixin un pacte de ciutat per la gestió de l'aigua. I la proposta no va ser 
acceptada. 
 
6. Informes dels grups de treball í la taula educac ió; Indicadors i Control Social, Dret Humà 
a l’Aigua i Justícia Social, Projectes i Medi Ambie nt, Comunicació, Taula Educació i 
Qualitat i Sabor de l’Aigua  
 
El coordinador del grup d'indicadors i Control Social explica les novetats del grup. I informa que 
s'ha creat un subgrup per analitzar el sistema tarifari i que s’està avançant amb la web de T’aigua 
i els indicadors. I manifesta que des de l’OAT es troba a faltar comunicació amb la ciutadania i 
que per això s’està sortint al carrer. I manifesta que hi ha molta feina a fer i anima que qui tingui 
interès es sumi al grup de treball. 
 
La coordinadora del grup de Dret Humà a l’Aigua i Justícia Social, explica breument les activitats 
que s'han dut a terme. Destaca que s'ha aprovat la Instrucció dels comptadors en casos 
d'emergència social. I des del grup volen un seguiment d’aquesta instrucció i per tant ja han 
tancat una sèrie de reunions per fer-ho possible. Informa que estan en contacte amb el projecte 
a-porta que s’està realitzant al barri de Ca n’Anglada, concretament a través de la visita a 500 
habitatges amb l’objectiu de detectar situacions de pobresa energètica, entre les quals, com a 
grup DHA, consideren important informar sobre els ajuts existents per sufragar la factura de 
l’aigua en aquells casos en què hi hagi una situació de vulnerabilitat. A tal fi, es van imprimir 500 
díptics informatius que s’estan distribuint en aquestes visites. Segons informació de les persones 
que treballen en aquest projecte, a 30 de juny, s’han realitzat 288 entrevistes i 24 llars 
sol·licitaran els ajuts socials de l’aigua. També s’informa que ja s’ha posat en marxa el treball per 
a l’elaboració de l’Estudi sobre l’aplicació del dret humà a l’aigua a Terrassa, que s’ha encarregat 
a Enginyeria Sense Fronteres. La idea és que es pugui finalitzar al darrer trimestre del 2022, i es 
pugui presentar públicament al primer trimestre del 2023. I per finalitzar, explica que s’ha 
presentat l’Informe: “Proposta d’unificació dels criteris d’accés als ajuts socials de l’aigua i millora 
de la transparència” amb l’objectiu de treballar amb l’ajuntament i amb Taigua la unificació de 
criteris per tal que la ciutadania pugui accedir amb un sol tràmit als ajuts socials existents per a 
l’aigua, tant pel que fa a la tarifa social de Taigua, com al cànon social de l’ACA (Agència 
Catalana de l’Aigua) ja que, en aquests moments, només un 0,40% de les persones usuàries de 
Taigua s’han acollit al cànon social.  
 
Donada l’absència del coordinador del grup de treball de Projectes i Medi Ambient, la presidenta 
procedeix a llegir l’informe resum d’aquest grup i que està incorporat juntament amb la 
documentació d’aquest plenari. 
 
La coordinadora de la Taula d'educació explica la bona acceptació que ha tingut el conte de la 
princesa de l'aigua i la maleta pedagògica en les biblioteques de Terrassa i a les escoles. I també  
informa que sobre el concurs de relats curts sobre l'aigua va haver-hi 20 escrits de diferents 
escoles. 
 
La coordinadora del grup de Qualitat i sabor de l'aigua explica la seva activitat des del darrer 
plenari i que és la següent: Col·laboració amb un treball sobre la reutilització  de les aigües 
pluvials i els aqüífers, treball tutelat sobre l’impacte de la duresa de l’aigua del Institut Cavall 
Bernat, estudi sobre l’evolució històrica del es gràfiques de les analítiques de control de l’aigua 
amb col·laboració amb l’arxiu municipal, projecte amb GREINTEC sobre la normativa per 
l’aprofitament de les aigües grises en habitatges, col·laboració en en treball de l’app de les fonts 
de Terrassa de l’Institut Nicolau Copèrnic i presència en la conferència /debat a Aigües del Prat 
sobre la reutilització de l’aigua. 
 
I referent a l'informe del grup de treball de comunicació, donat el retard, es remet a la 
documentació aportada juntament amb la convocatòria. 
  
7. Renovació del representant de l’OAT Emili Diaz e n el consell d’Administració  
 
S’informa que l’Emili Diaz, representant de l’OAT al Consell d’Administració de Taigua va 
comunicar en el darrer Plenari i a la permanent la seva voluntat de no seguir com a representant 



al Consell d’Administració. 
 
En aquest moment es valora la gran tasca que porta desenvolupant i se l’anima per tal que 
continuï, però manifesta que entén que és bo i natural que hi hagi un relleu.  
 
8. Aprovació de l’admissió de noves entitats al Ple nari de l’OAT  
 
El secretari informa que hi ha quatre entitats que han presentat instància on sol·liciten formar part 
del plenari de l’OAT i que són: 
 

• L'Associació per la Defensa i Estudi de la Natura (ADENC-EdC)  
• Comissió de Rieres i Torrents de Terrassa.  
• Centre Excursionista de Terrassa   
• Associació de Consumidors i Usuaris en Acció de Catalunya-Facua Catalunya 
  

Se’ls hi dona la paraula per tal que es presentin davant del Plenari i seguidament es vota per la 
seva incorporació. 
 
Queda aprovada per unanimitat la seva incorporació. 
 
9. Possibles baixes d’entitats en el plenari de l’O AT per manca d’assistència  
 
El secretari informa que, juntament amb la presidència, s’està fent una crida a les entitats que no 
han assistit en els darrers quatre plenaris per tal que ens informin sobre les causes de les seves 
absències.  
 
10. Temes sobrevinguts  
 
S’insisteix que s'ha d'anar a reclamar el pacte de ciutat amb el tema de l'aigua que s’ha proposat 
i es valora enviar carta en aquest sentit als partits politics. 
 
El representant GREINTEC informa del tracte que està rebent de Mina amb els instal·ladors pel 
canvi de comptadors. 
 
El representant de Càtedra UNESCO, informa sobre la convocatòria de les noves subvencions a 
nivell europeu. 
 
 
La sessió finalitza a les 20:35 h 
 


