
INFORME-RESUM, previ que us enviem un cop analitzats i valorats tots els 
punts de l’ordre del dia del proper Consell de Taigua. 

Recordar només que el Juan Cano i jo, ens trobarem el proper dilluns dia 26/9 a 
les 5 de la tarda en el Casal de barri del Segle XX, per acabar de concretar el 
posicionament nostre en qualitat de representants de l’OAT., us esperem a tots 
els components del grup reduït que pugueu assistir en aquesta reunió. La Roser 
Parés i l’Andrés Garcia del Comitè d’empresa de Taigua també estan convocats. 

Nota: (com podeu comprovar la valoració i conclusions nostres, prèvia a la sessió 
de la reunió del Consell, està en vermell) 

 

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ  

Número 4/2022 (27) 
Data 27.09.2022  

 

Em plau convocar-vos a la reunió́ ordinària del Consell d’Administració́ de 
l’Entitat Pública Empresarial d’aquest Ajuntament, “TERRASSA CICLE DE 
L’AIGUA, EPEL”, que tindrà̀ lloc el proper dia 27 de Setembre de 2022, a les 
17:00 hores, de forma presencial a la Sala de Govern de l’Ajuntament de 
Terrassa, d’acord amb el següent:  

 

ORDRE DEL DIA 

 

Un cop feta la reunió, finalitzada a les 18:45 hores del passat dimarts dia 
27/9/2022, fem un recull de tots els acords presos i lectura de tots els punts 
tractats en aquesta sessió i odre del dia., veureu que està tractat amb un (*), i en 
blau, a continuació us fem el resum. 

 

PER APROVACIÓ  

1.  Aprovació́ de l’Acta de la darrera reunió́ del Consell d’Administració́ de 
13.06.2022.  

(*), Sense més comentari, Ho aprovem 

2.  Aprovar l’adhesió́ de TAIGUA al sistema de “CONTRATACIÓN 
CENTRALIZADA DEL ESTADO”.  



Un cop analitzat aquest punt, només cal donar el nostre vot favorable., si 
de cas preguntar quina vinculació i efecte té com a servei als organismes 
i ens municipals en comparació i no sé, si també en competència amb la 
taula de contractació que també sembla que té establerta la Generalitat 
de Catalunya??. Preguntar que ens ho expliquin. 

(*), Si, tal i com suposàvem es una nova mesa de contractació, segons el 
gerent cal ser-hi doncs ens permet tenir més possibilitats. 

 Donem el nostre vot a favor. 

3.  Aprovar el nomenament de la Cap de l’Àrea de Recursos i Contractació́ 
de TAIGUA com a integrant de la part negociadora del Conveni Col·lectiu 
d’empresa de TAIGUA. 
 
Sobre aquest punt, i posats en contacte amb l’Andrés del Comitè 
d’empresa de Taigua, ens diu el següent: “que en principi és un tràmit per 
donar validesa a la nova cap de l’Àrea de Recursos i la Contractació”, i 
ens acaba dient: “que no pongan nombre y apellidos, y si el cargo, nos 
parece bien por el alto índice de rotación que sufre este puesto”. Y acaba 
dient-nos que vindrà el proper dimarts per saludar-nos, ja que fa temps 
que no coincidim. Donem el nostre vot a favor d’aquest punt en 
coincidència amb l’Andrés Garcia.  
 
(*), La nova responsable es diu Ingrid, va estar present a l’acte., se’ns 
aclareix que el que es proposa d’aprovar és el càrrec i no la persona. 
 

4.  Aprovar el calendari de reunions del Consell d’Administració́ de TAIGUA 
per al primer semestre de l’any 2023.  
 
(*), Donem el nostre vot a favor, res a comentar per part nostra. 
 

5.  Aprovació́ de la proposta de tarifa de servei per la instal·lació́ i ús de 
comptadors reflectida a l’informe emès per TAIGUA, a requeriment de 
l’Ajuntament, per a la seva elevació́ a l’Ajuntament. 
 
Sobre aquest punt, creiem que caldria tenir també la vostra opinió, per 
tant el proper dilluns ens acabem de posicionar!., si bé, entenem que 
aquest estudi i treball, de costos i ingressos, que presenta l’Anna Crispi, 
va amb la línia correcta d’assolir per part de Taigua, la d’oferir i donar 
també el servei i gestió d’instal·lacions de comptadors.  

La nostra preocupació ens fa fer vàries preguntes: 

• Perquè la quota de servei segons el càlcul, es més car que el que 
actualment estem suportant amb l’actual gestor que és MPATSA.?. 
Serà més econòmic si el contracte amb Taigua és de comptador 
de lloguer,  respecte a comptador de propietat??. 

• Diferències dels costos entre abonats amb comptadors de lloguer i 
els de propietat?, aclarir!, en relació a les tarifes de MPATSA.? 



• Si és un mercat lliure, i volem ser competitius, els costos s’han 
d’ajustar com a poc i com a màxim als que proposa MPATSA.?. 

• Ens agradaria que en aquest informe hagués una comparativa de 
preus entre els de MPATSA i els que ha calculat Taigua., Si hem 
de fer una campanya perquè tots els abonats facin el canvi, caldrà 
ser molt didàctic i aclaridor en relació als costos a assumir fent el 
canvi. 

• En el cas que no ens aclareixin els nostres dubtes, ens abstindrem. 
I preguntar si podrem fer esmenes a l’informe?. 
 
(*), Un cop fetes totes aquestes preguntes, rebem les respostes 
corresponents tant de l’Anna Crispi, de la Cristina Escudé, del 
Gerent de Taigua i també del Secretari i que a continuació 
expliquem: 
 
Ens informa l’Anna Crispi que l’informe que presenta, es per donar 
resposta a una situació que no és gens de fàcil, i està pensada en 
oferir el servei de comptador sempre en qualitat de propietat de 
Taigua, doncs s’entén que forma part del servei bàsic i necessari 
de la gestió de subministrament d’aigua, i per tant també s’ha tingut 
en compte que al ser una instal·lació que s’ha establert que entri 
en el joc del “mercat lliure”, cal informar a tots els abonats de forma 
entenedora perquè vegin l’opció de fer el pas de tenir un nou 
contracte d’ús i manteniment del servei de comptador amb Taigua, 
i per tant estalviar-se de rebre dos factures de dos operadors 
diferents, i per això calen dues premisses: una que el cost que se 
li proposi a l’abonat per aquest servei, sigui el preu de cost i com a 
molt s’ajusti al que ja ve rebem de l’actual operador que és 
MPATSA/Servaigua, i dos que sigui en igualtat de condicions que 
regula el mercat. 
 
Properament i per fer fàcil aquestes execucions de canvis de 
comptadors en els casos d’abonats vigents, es contempla establir 
un conveni amb la cia: MPATSA/AGBAR/SERVAIGUA, a fi de que 
es faci de forma coordinada, anirem reben informació de la 
implantació d’aquests protocols. 
 
Això cal que sigui així!, doncs coneixent la forma agressiva i de 
l’estratègia jurídica que te MPATSA/AGBAR, que aprofita qualsevol 
escletxa, i interpretació de la llei, cal evitar que puguin veure que 
fem una competència deslleial en el que fa al canvi, que a partir de 
la campanya que L’Ajuntament/Taigua, vol engegar els propers 
mesos de l’any vinent 2023, per informar a tots al abonats actuals 
(100.000 abonats aprox.), aquesta campanya, caldrà que sigui lo 
màxim d’entenedora possible, perquè l’abonat vegi clar que val la 
pena fer el canvi de proveïdor del servei, i no córrer el perill que la 
competència (AGBAR/MPATSA), pugui interpretar que va en 
contra de les pràctiques que recull el marc de la llei de la 
competència en un mercat lliure. Tot i així, hem de veure com 
podem anar cobrint etapes i anar-nos desempallegant d’aquest 



company de viatge que tenim que aguantar i que pot anar 
interposant recursos per allargar i dilatar el màxim en el temps el  
control del manteniment de comptadors. 
 
Se’ns diu que a partir de l’aprovació de la instrucció, i transcorregut 
el termini reglamentari, tots els nous abonats que és donin d’alta ja 
tindran el comptador instal·lat per Taigua. 
 
Per tant queda clar, que aquesta nova instrucció, no contempla 
comptadors en propietat, tots els que instal.li Taigua, seran 
propietat de l’operadora. 
 
Aquesta instrucció i proposta de tarifa de servei-, cal que sigui 
ratificada per el Ple Municipal que se’ns diu que serà proposada en 
el Ple del proper mes d’Octubre d’enguany. 
  
El Secretari ens diuen que tenim 30 dies per fer esmenes i 
propostes sobre aquest informe que aprovaran en el proper Ple 
d’Octubre., un cop aprovat en Ple, tenim 30 dies per presentar les 
al·legacions i esmenes que vulguem. 
 
Un cop rebudes totes les respostes a les nostres preguntes aquí 
indicades i veient que no hi havia motiu per abstenir-nos, donem el 
nostre  vot a favor 
 
 

6. Aprovació́ de l'Informe sobre segregació́ de costos associats a 
l'abastament en alta de les instal·lacions operades per Taigua. 
 
També sobre aquest punt, veiem necessari la vostra opinió, per acabar 
entenen i poder posicionar-nos favorablement, la impressió és que aquest 
estudi i informe econòmic, pretén aclarir i avançar sobre els costos 
desagregats, i la forma d’arribar a conèixer la situació en ALTA, entre 
Taigua, ATLL. i l’ACA., en tot cas el proper dilluns podem parlar-ho!. 
 
Entenem que hi ha una salvaguarda en els preus en ALTA, doncs es 
contemplen l’alça els preus tant dels costos energètics i de personal, i 
d’altres costos, a l’hora de tancar els acords amb l’ACA. 
Quan es pensa acabar de tancar el nou conveni amb l’ACA?. 
 
Se’ns diu que tot el que preguntem, tot i la seva complexitat per entendre-
ho per la seva extensió, està recollit en l’informe, però en qualsevol cas, i 
com no pot ser de cap altre manera l’OAT, te la comunicació directa amb 
l’Anna Crispi i la Cristina Escudé, per demanar els aclariments necessaris. 
 
(*), En aquests moments Taigua, subministra aigua en ALTA, des de 
l’ETAP d’Abrera, als municipis de Viladecavalls, Ullastrell i Matadepera, a 
través de l’operadora MPATSA/AGBAR, i s’està en contacte i oberts a fer 
convenis amb altres municipis com Vacarisses, aquesta instrucció, també 
cal que passi per el Ple Municipal del mes d’Octubre vinent, un cop 



ratificada en Ple, acabarem de tancar les negociacions per establir un nou 
conveni amb l’ACA., que com tots sabem finalitza a finals d’any. 
 
Aquest costos l’anterior operadora, no els tenia segregats pel que fa 
costos en ALTA i en BAIXA, i és el treball que en aquest informe-
instrucció, es detallen i és pretén assolir i aprovar. 
 
Un cop rebudes les explicacions adients, donem el nostre Vot a favor 

 

SEGUIMENT ACTIVITATS  

 

7. Informe sobre la situació de la impugnació per part de AGBAR del procés 
de licitació del Sistema de Gestió Econòmica i Comercial (SGEC). 

No veiem cap document que permeti valorar aquest punt, suposem que 
serem informats en el transcurs de la reunió de Consell del 27/9. 

(*), S’ha iniciat un nou procés de Concurs obert per presentar propostes, 
l’anterior com tothom ja sap, va quedar interromput per el recurs que va 
presentar MPATSA/AGBAR, per defecte de forma, la estratègia d’aquesta 
Cia., està clar que només pretén endarrerir i dilatar en el temps aquest 
procés de contractació d’un nou (SGEC), de vital importància per TAIGUA, 
l’actual sistema com sabeu és el que tenim contractat amb l’anterior 
operador del servei MINA/AGBAR, i quan més duri més benefici obtenen 
ells, d’un sistema avui en dia d’una gestió poc operativa i superada, i que 
fa que tinguem una dependència i vinculació no desitjada, tot i que en 
l’apartat econòmic cada cop s’ha anat reduint en el seu cost i en la seva 
contraprestació del servei. 

En aquest proper intent, es pretén acabar amb aquesta situació. Per dir-
ho ras i curt, ens tenen força agafats!!. 

 

ASSABENTATS  

 

  8.  Donar compte de les resolucions número 116, 120, 123 i 132 de la 
Presidència de l’Entitat, adoptades amb caràcter d’urgència per aplicació́ de 
l’article       8.3.g), i de la resolució́ número 149 de la Gerència adoptada amb 
caràcter d’urgència de conformitat amb l’article 16.13.  

Tots els documents del punt 8 (5 documents: (8.1; 8.2; 8.3; 8.4; i 8.5), són 
ampliacions de contractes de continuïtat, que només potser caldria 
centrar-nos en el document 8.3),   doncs per la seva important ampliació 



de més, d’uns 400.000,00€, sobre els contractes signats l’any 2020, podria 
pensar-se i preguntar al respecte “que quins criteris de valoració i càlcul 
és van tenir en compte a l’hora de fer les adjudicacions i contractacions.” 

(*), Se’ns donen les explicacions oportunes i demanades, en relació en 
aquesta ampliació de contractes de continuació, que les entenem com a 
del tot comprensibles. 

 

INFORMACIÓ 

 
   9. Torn obert de paraules.  

Com està la nova seu??. 

(*),  El Gerent ens informa del següent: 

Recordar que hi ha una partida destinada a les obres de reforma i adequació, 
que ascendeix a: 900.000,00 Euros. En el proper consell de desembre 2022,  ens 
passaran un calendari de proposta d’inici de les obres i possible data final. 

El propietari és el que encarrega el projecte a l’estudi d’Arquitectura, ajustat a les 
necessitats de Taigua. 

 

Terrassa 30 de setembre del 2022 

 

(*) Els Acords d’aquesta sessió́ 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 legislació́ del la contractació́ sector públic, aspectes laborals 
o matèries sensibles relacionades amb aspectes mercantils o judicials.  

 
 

 Data informe de Juan i Emili; 29 de setembre del 2022. 
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