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ACTA COMISSIÓ PERMANENT ORDINÀRIA de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT)

Dia: Dimarts 8 de novembre de 2022
Hora: 15:15 h
Lloc: Carrer de Colom núm. 2 TR10 Porta 1.26 1er pis (ESEIAAT-UPC).

Persones assistents:
Presidenta: Beatriz Escribano
Vicepresident: Francisco Rodríguez
Secretari: Miquel Herreros 
Coordinadora tècnica: Eva Nogueras
Vocals  i  Coordinador/es  dels  grups  de  treball:  Àngels  Tripiana,  Francesc  Zaurin,  Martí  Rosas,
Dolors Frigola, Santi Aragonés, Joseba Quevedo i Juan Cano i Emili Diaz, com a representants al Consell
d’Administració de Taigua.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

La sessió s’inicia a les 15:15 h

1. Informació del consell d’Administració de Taigua del dia 20 d’octubre.

L’Emili Diaz informa que ha enviat l’informe sobre el darrer Consell d’Administració
de Taigua i, juntament amb el Juan Cano, procedeixen a explicar-lo. Va ser una
reunió extraordinària per  aprovar  el  pressupost  del  2023.  Els representants de
l’OAT van intervenir per recordar que prèviament al Consell van tenir una reunió
amb el grup de la permanent i van arribar a la conclusió que aquest pressupost és
molt conservador i que no atén a les urgències que té Taigua.

Es va aprovar l’acta del darrer Consell i que per tant ja es pot publicar.

Sobre el pressupost, el gerent de Taigua va destecar el cost energètic, tot i que es
va arribar a un acord amb Endesa per frenar la seva pujada. El balanç és que el
pressupost inicial que era de 2 milions d’euros passava a ser de 700.000 euros
aprox. I que hi ha partides que no es van executar el darrer pressupost del 2022
per la covid i que s’executaran durant el 2023/24. 

També es va informar que a finals del 2023 es traslladaran les oficines de Taigua
al Carrer Pare Font/Crtra Rubi 

També es va acordar que la  Directora de l'Àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat i el
Gerent de Taigua poguessin tenir competència per negociar fins a un import de
150.000 euros, enlloc dels 50.000 euros que tenien fins ara.

Finalment, el pressupost 2023 es va aprovar. Els representants de l’OAT van ser
els únics que es van abstenir en la votació.

El representant de l’OAT al Consell expliquen que troben a faltar un pla financer
estratègic i que sigui aprovat al Ple de l’Ajuntament. 

I per finalitzar, els representants de l’OAT van tornar a recordar la necessitat sobre
arribar a un pacte de ciutat per la gestió pública de l’aigua. La Lluïsa Melgares ho
intentarà  incentivar,  ja  que  a  dia  d’avui  no  hi  ha  conflicte  amb  els  partits
majoritaris. 

Per intervenció d’altres membres de la permanent en aquest punt, també hi ha la
preocupació  de la  digitalització dels  comptadors.  No la tenen en  compte.  I  es
considera  que  és  important  insistir  i  pressionar  al  servei  de  medi  ambient  de
l’Ajuntament pel tema de la digitalització.



S’aprova portar a l’orde del dia al proper Consell el tema de la digitalització dels
comptadors.

2. Aprovació de l’Acta del dia 28 de setembre

Queda aprovada la darrera acta de la permanent del passat dia 28 de setembre.

3. Informe de presidència i vicepresidència

La  presidenta  explica  i  detalla  el  seu  informe  que  també  a  presentat  a  la
permanent i en destaca el següent:

 Jornada per impulsar un observatori de l’energia on es va comptar amb
l’OAT per explicar la seva experiència.

 Presentació del treball «Viabilitat de la reutilització de l'aigua de pluja i de
l’aqüífer en el municipi de Terrassa» i seguidament es va fer un debat.

 Inaguració dels cafès científics al CET i el Jordi Morató va ser el ponent
sobre  «Biodiversitat  Urbana,  com  tornem  les  nostres  ciutats  més
habitables».  Va  ser  interessant  i  en  destaca  que  va  haver-hi  molta
participació.

 Debat   amb  estudiants  de  la  International  Education  of  Students-IES
Abroad  Barcelona  sobre  la  remunicipalització  i  l’OAT  organitzat  per
l’Alejandra Calleros.

I de les properes activitats destaca són les següents:

 Formació  tècnica  la  gestió  de  l’aigua.  drets  socials  i  nous  models  de
governança  a  Girona  organitzada  per  la  Càtedra  UNESCO  de
Desenvolupament Humà Sostenible de la Universitat de Girona.OAT amb
la presència de l’Anna Crispi,  directora del  Servei de Medi Ambient  de
l'Àrea d'Urbanisme i sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa

 Sessió  formativa-debat  sobre  la  remunicipalització,  gestió  de  l’aigua
pública,  Taigua  i  l’OAT  amb  estudiants  provinents  dels  EEUU  amb  la
presència del  Ramón Vázquez (gerent de Taigua), Joan Gaya (assessor
de l’ajuntament),  Anna Crispi  (Directora del  Servei  de Medi  Ambient  de
l'Àrea d'Urbanisme i  sostenibilitat  de l'Ajuntament de Terrassa) i  la  Bea
Escribano (presidenta de l'OAT).

 Col·laboració en el llibre del Joan Gaya sobre la remunicipalització ddes
del punt de vista de la Taula de l’Aigua.

I aprofita també per informar que hi ha una estudiant, Carolina Fiallo, que vol fer 
un treball sobre un projecte vital, que no acadèmic, i que té dues fases: 1. taller 
“reconeixement  de  l’aigua”  i  2.  Realitzar  un  pla  estratègic  de  reordenament  
urbanístic.

I els temes pendents seguiexen sent els següent:

 Contracte programa i seguiment del pla de treball dels eixos 

 Espai físic per l’OAT. 

El  vicepresident  informa  sobre  el  Pla  de  Treball  i  Pressupots  del  2023.  La
proposta del Pla de Treball es contactar amb la ciutat amb el següent:



 Ruta 44. Donar-se a conèixer als barris i  portar el debat als consell  de
districtes. 

 Som aigua! Xerrada, jornada, cinefòrum, xerrada sobre rieres, Llobregat i
crisis climàtica i xerrada debat (“vells-joves”)

 Ens deixem veure!  Amb l’aniversari,  dia  mundial  de  l’aigua,  sortida  a
Sallent, Fira d’entitats, Fira modernista i Setmana del Medi Ambient.

I seguidament exposa i explica l’esborrany de les diferents partides del pressupost
del 2023.

4. Estat del pla Pla de Treball i pressupost any 2022

La coordinadora informa sobre la taula d’execució del pressupost de l’OAT del
2022.  I  explica  tot  el  que necessita per  poder tancar les partides.  També que
enviarà un document per poder organitzar un esdeveniment on també s’explicarà
com tramitar de forma correcte les factures.

La presidenta lamenta que no s’hagin pogut acomplir amb el pressupost i que hi
ha uns 4.000 euros que no s’han gastat del 2022.

S’acorda  que  és  important  abans  del  mes  de  juny  de  cada  any,  ajustar  el
pressupost per no perdre partides.

5. Estat de la memòria 2021

La coordinadora explica en quin punt està la memòria del 2021 i  com s’hi està
treballant.

6. Jornada pública DHA i JS, Parlem del dret humà a l’aigua.

La Dolors Frigola, com a coordinadora del grup del DHA i JS explica la jornada 
que es farà el novembre. Explica que hi haurà tres ponències:

 “Què  és  el  Mínim  Vital  d'Aigua  i  quines  propostes  legislatives  s'estan
treballant arreu de l’Estat Espanyol” a càrrec de Gonzalo Merin

  “Noves propostes per a una tarifació social de l'aigua a Catalunya.  A càrrec
de la Crsitina Barberà.

 Instervenció de l’OAT per explicar sobre el dret humà a l’aigua a càrrec de la
Dolors Frigola.


El lloc serà al Casal Civic Ca n’Aurell el proper 12 de novembre de 2022.

7. Renovació  dels  membres  del  Plenari  i  òrgans.  Eleccions  Presidència  i
Vicepresidència

El secretari explica la renovació dels mandats dels representants i dels òrgans
segons el que regula el Reglament de l’OAT. I s’acorda que el mes d’abril de 2023
es farà un convocatòria extraordinària d’urna per la renovació.

8. L’elecció de la nova sindicatura 

El Santi Aragonés explica en quin punt està l’elecció de la nova sindicatura.

Informa sobre els candidats, que hi ha previst actes de campanya i i que el proper
15  de desembre  hi  haurà les  votacions  als  7  districtes  de  la  ciutat  de  forma
presencial. 



9. L’experiència a Valladolid

El Santi Aragonés explica sobre l’experiència d’Aquavall a Valladolid i en destaca 
el seu funcionament.

10. Temes sobrevinguts

La  Dolors  Frigola  explica  que  el  mes  de  maig,  quan  es  va  aprovar  la  nova
instrucció sobre els comptadors provisionals, estaven satisfetes, tot i que hi ha
preveien problemes sobretot amb el tema burocràtic. 

Insisteixen que és necessari fer reunions periòdiques amb l’Ajuntament per fer-ne
el seguiment. 

I que el mes de setembre els hi han fet arribar les dades i que són decebedores.
Tot està encallat pel tema burocràtic. Necessiten una reunió urgent amb la Lluïsa
Melgares per explicar la situació.

S’acorda que aquesta situació i d’altres s’explicaran a la jornada prevista pel dia
12 de novembre de 2022 i es publicarà un article per donar-li visibilitat. I també es
valora la possibilitat de fer una roda de premsa. 

Es proposa fer un llistat de tots els temes importants i pendents que hi ha amb
l’Ajuntament  i  es  decideix  que  a  la  propera  permanent  s’establirà  quina  serà
l’estratègia a seguir per fer-ho públic.

La sessió finalitza a les 18:21 h


