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ACTA REUNIÓ PLENARI SESSIÓ ORDINÀRIA DE  L’OBSERVAT ORI DE L’AIGUA DE TERRASSA  
 
 
Sessió:   Ordinària  
Data:   Dilluns 10 d’octubre de 2022 
Hora:   18:00 h 
Lloc :  Centre Cívic Municipal Maria Aurèlia Capmany (Avinguda d’Àngel Sallent, 55, 08224 Terrassa)  
 
 
Assistents/es: 
 
Entitats       Representants  
 
Presidenta      Beatriz Escribano Rodríguez de Robles 
Vicepresident      Francisco Rodriguez González 
Secretari       Miquel Herreros Sala 
Coordinadora      Eva Nogueras Gálvez 
Regidora responsable servei aigua    Lluïsa Melgares 
Grup Municipal Socialista     Alba Soldevilla 
Grup Municipal ERC-MES     Alexandre Josep Aranda Colorado 
Aigua és Vida      Emili Díaz Membrives 
Taula de l'Aigua      Santi Aragonès Roca 
Taula de l'Aigua      Sonia Giménez Guzmán (suplent) 
FAVT       Josep Antoni Sánchez de Haro 
Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana    Àngels Tripiana Barniol 
Observatori Ciutadà Municipal     Francisco Zaurín Moran 
GREINTEC      Joan Comallonga Galí 
CCOO Vallès Occ - Catalunya Central    Tània Pérez Díaz  
Càtedra UNESCO Sost. UPC     Brent Villanueva Escobedo (suplent) 
Grups de Recerca       Martí Rosas Casals 
Taigua        Roser Parés 
       Juan Andreo Ciutat 
Dones d'Aigua      Montse Flores Garcia 
AAVV Segle XX      Juan Cano Ortiz 
ADENC       Esther Querol Valera 
Centre Excursionista de Terrassa     Eduard Peremateu 
 
Convidats/des:  
 
Directora del Servei de Medi Ambient    Anna Crispi Sucarrats 
Directora de l'Àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat   Cristina Escudé Blasi 
      
Excusen la seva absència:  
 
Cambra Comerç, Industria i Serveis    Josep Prats Llopart 
Unió Consumidors Catalunya     Salvador Domínguez Rodríguez 
Comissió de Rieres i Torrents de Terrassa   Oscar Galeote Freijo 
Grups de Recerca       Joseba Quevedo Casin 
Aliança contra la pobresa energètica    Xavi Pallarés 
 
 
No assisteixen:  
 
Grup Municipal Tot x Terrassa     Susana Martínez Villagrasa 
Grup Municipal Junts per Terrassa    Marta Sánchez Raventós 
Grup Municipal Ciutadans     Ximena Peña 
Fundació CECOT Innovació     Abraham Arcos Torres 
UGT       Montse González Sánchez 
Centres Ensenyament  
 Escola Pau Vila      Laura Castillo Llaurado 
 Escola Creixen      M ª Teresa Pérez Tolrà 
Xarxa d'escoles      Bea Martín Gascón  
FACUA       Tania Martin Lopez  
Sindicat d'Activitats Diverses de CGT    Josep Mª Pi Janeras 
 
 
 
(Hi ha 36 membres del Plenari, per tant el quòrum està en la presència a la sessió de 16, la seva 
meitat. En aquest Plenari hi havia 23 persones titulars membres del Plenari, de les quals 10  eren 
dones i 13 homes.) 
 
 
 



 
Desenvolupament de la sessió: 
 

1. Aprovació de l’acta del plenari del 14 de juliol de  2022, calendari dels 

plenaris del curs 2022-2023, procés de renovació de l representant de 

l’OAT Emili Díaz en el consell d’Administració  

Queda aprovada per consens l’acta del darrer plenari del 14 de juliol de 2022 i 
la data dels Plenaris pel curs 2022/2023. 
 
I seguidament s’explica el procés per escollir nou representant de l'OAT al 
Consell d'Administració de Taigua i s'informa que qualsevol membre del Plenari 
pot presentar la seva candidatura mitjançant instància a la seu electrònica de 
l'Ajuntament. En la propera sessió del plenari es votarien les candidatures que 
es presentin. 
 

2. Informe de la Presidència  
 
La presidenta de l'OAT informa sobre les activitats realitzades i en síntesi vol 
destacar-ne les següents:  
 

• 24 d’agost de 2022 a Arles, la Conferència-debat en un cicle de 
conferències de reflexió “Agir pour le vivant” en l’àmbit d’Aigua, 
Governança i Territori, on sorgeix un possible intercanvi d'experiències 
amb Montpelier.  

 
• 13 de setembre de 2022, Presentació de resultats del taller que es va 

fer al febrer sobre “L’OAT  una pràctica de govern de l’aigua. Anàlisi 
dels comuns”. A càrrec de l’Edurne Bagué, doctora i antropòloga 
especialista en gestió d’aigua pública i que forma part del grup de treball 
del dret humà a l’aigua). La presentació es va realitzar en el Vapor 
Gran. 

 
• 22 de setembre de 2022, Presentació del treball de camp de la tesi 

doctoral sobre l’Observatori de l’Aigua de Terrassa a càrrec de Dona 
Geagea, PhD candidate a la Vrije Universiteit d’Àmsterdam. Es va 
explicar l'experiència de Nàpols, Berlin i Terrassa. 

 
I informa de les activitats properes i que seran les següents: 
 

• 20 d’octubre de 2022 a les 19:30 h al local del Centre Excursionista de 
Terrassa hi haurà el primer "cafè científics" i en aquesta ocasió serà a 
càrrec del Jordi Morató sobre biodiversitat urbanes. Aquestes trobades 
seran sempre el darrer dijous de cada mes on es portarà a terme  una 
sèrie de xerrades acadèmiques i científiques amb la voluntat de 
potenciar el debat. Aquesta idea ha sorgit de les converses del CET 
amb l’Adenc i l’OAT.  

 
• El professor Tomàs Herreros ha convidat el proper 30 de novembre als 

representants de Taigua, i de l'Ajuntament per compartir l'experiència de 
la municipalització de l'aigua a Terrassa amb uns estudiants provinents 
dels EEUU. 

 
• Seminaris a Girona on la càtedra UNESCO ha invitat a l'OAT a 

participar-hi. La Dolors Frigola hi participa en representació del grup del 
dret humà a l’aigua.  

 
Aprofita per informar sobre el Pla de treball del 2023. I explica que cada grup 
presentarà la seva proposta. I anima que qualsevol entitat del plenari de l’OAT 
pot presentar també una proposta de pla de treball. I fins i tot es podria assignar 
una partida del pressupost. 
 



En aquest moment informa que el Martí Rosas va demanar que cada grup de 
treball expliqués l’estat del pla de treball. 
 
S’adjunta la informació en el document del powerpoint de la presentació. 
 
I aprofita per demanar novament als representants de l'Ajuntament la necessitat 
de poder disposar d'una seu per l’OAT. Manifesta que és una urgència i que hi 
ha per escrit un compromís per cedir un local per part de l’Ajuntament. I 
n'aporta el document i que s'ha adjuntat amb la convocatòria. 
 

3. Informe i intervenció de la 3a Tinenta d'Alcalde de  l'àrea de Territori i 

Sostenibilitat  

 La regidora, Lluïsa Melgares, dona resposta als punts següents: 

- Sobre l'estat del procés dels comptadors  
 

Informa que en el Ple de setembre es va donar compte de l'acord de la 
comissió d'estudi per a la implantació del servei de comptadors, en la que es 
conclou que els comptadors formen part intrínseca del servei públic gestionat 
per Taigua i per tant no cal iniciar una nova activitat econòmica. 
 
També que al Ple d'octubre es portarà a aprovació inicial la modificació de 
l'Ordenança de tarifes en la que s’incorpora una nova quota per al servei de 
comptadors de Taigua. 
 
També que s'ha aprovat definitivament la modificació dels Estatuts de Taigua 
en la que es fa èmfasi en l'habilitació de Taigua per poder prestar el servei de 
comptadors. Comptem que al gener ja es podrà prestar el nou servei 

- Litigis pendents amb Mina.  

 
Informa que actualment hi ha 5 litigis actius.  Tal i com es va indicar abans de 
l'estiu, Mina ha presentat contenciós contra la modificació del reglament pel 
tema dels comptadors, encara no  ha arribat l'escrit de la demanda però 
s’imaginen que posaran tots els entrebancs possibles per dificultar la posada en 
marxa del nou servei de comptadors públics 

- I respecte a la seu de l’OAT,  

 Per part del servei de patrimoni han informat que no hi ha disponible cap local 
municipal, caldrà resoldre la situació llogant un local, han demanat que  ajudin a 
buscar-ne, i que estan oberts a propostes 

La situació actual del pressupost municipal no permet poder fer front a una 
nova despesa, per tant el cost d'aquest lloguer segurament s'haurà 
d'internalitzar amb el pressupost de l'OAT que de cara al 2023 es manté en 
30.000 €, tot i que a nivell global de l'àrea s’ha rebaixat en un 7.43% 

I en aquest punt hi ha les intervencions següents: 

El Pepe Sánchez menciona la possibilitat dels locals per entitats a l'antiga 
fàbrica de AEG, el que s'havia anomenat hotel d’entitats. 

El Santi Aragonés, sobre el tema de comptadors, diu que hi ha d’haver una 
campanya prèvia per informar. I que s'hauria d'estudiar les possibles 
renovacions automàtiques, podria ser que si no es comunica amb 15 dies 
d'antel·lació, el contracte es renovés.  

El Juan Cano vol aprofitar per informar sobre un possible acord o conveni entre 
Mina i Taigua sobre el destí dels comptadors. 

- Contracte Programa.  
 
Informa que en aquests darrers mesos ens hem centrat amb molta intensitat 
amb la implantació del servei de comptadors i no hem pogut avançar gaire amb 



el contracte programa, així que tinguem un primer esborrany el compartirem 
amb l'OAT. Tanmateix, informa que si volen fer-nos arribar alguna consideració 
prèvia la tindrem en consideració. 

 La regidora també aprofita per informar del següent: 

 
 Al ple d'octubre també es portarà a aprovar la tarifa en alta, és un pas molt 
 important per poder donar per finalitzat el contracte d'intercanvi de cabals amb 
 Mina i per consolidar a Taigua com a gestor amb Alta, ha estat necessari un 
 treball molt intens amb l'ACA. 
 
 Que avui s’han reunit amb la secretaria d'acció climàtica, l'Anna Barnadas, per fer 
 valdre i consolidar la gestió de l'abastament en alta per part de Taigua, defensant 
 les instal.lacions d'Abrera com un bé dels ciutadans de Terrassa i els municipis 
 col.lidants . 

 

4. Presentació dels resultats de la Jornada de Reflexi ó Interna de l’OAT del 

19 de setembre  

 El vicepresident de l'OAT, Francisco Rodríguez, exposa a Plenari la presentació 
dels resultats del treball de l’Edurne Bagué, per parlar del futur de l'observatori, 
dels principis i espais i del DAFO. També s'ha estudiat el Pla de Treball 2022 i 
Línies Estratègiques. 

.  Informa que el treball es centra en dos punts: on volem anar com a observatori i 
com s'ha d’autoproduïr-se per assegurar la seva continuïtat. Es van fer una sèrie 
d’exercicis per relacionar principis i espais per saber fins on arribava la 
transversalitat. 

 Entre d'altres conclusions es considera que hi ha desconeixement del pla de 
treball. I que seria important saber en quin estat es troben aquests treballs i 
prioritzar quin son els més importants. Es proposa que durant els Plenaris s'hauria 
de fer-ne un seguiment. 

 També es conclou que a la ciutadania li falta informació i que s'ha de fer un 
exercici sobre la transparència on es prioritzi el més essencial. 

 En aquest punt, el Santi Aragonés destaca tot aquest treball i considera que per 
aprofitar-lo més s'hauria de fer un resum del contingut i un balanç en forma de 
conclusions. 
 
S’adjunta tota la informació en el document del powerpoint del punt 4. 

 

5. Informe dels representants de l’OAT en el Consell d ’Administració  

 L’Emili Díaz informa sobre el darrer Consell d'Administració de Taigua celebrat el 
passat dia 27 de setembre. Estalvia tornar a repetir els punts que la regidora i el 
personal de l’Ajuntament ja ha explicat en els punts anteriors. I aprofita per 
informar que tota la documentació està en poder de l’OAT per si algú ho vol 
consultar.  

 Informen que es van aprovar tots els punts de l’orde del dia però que en el punt de 
“ l’aprovació del Pressupost de Taigua per el proper any 2023” , el Joan Cano i 
l'Emili Diaz, en representació de l'OAT., es van abstenir.  

 El Juan Cano vol afegir que el ple del mes d’octubre es va aprovar la nova 
instrucció (ordenança de les tarifes) i que hi havia un termini de 30 dies per fer 
al·legacions. La Cristina Escudé explica el procediment. I s’intentarà que 
l’aprovació definitiva sigui el Ple del mes de desembre. 

 Destaquen el punt 7 on s'informa que AGBAR va impugnar la licitació del contracte 
informàtic. L’Anna Crispi i la Cristina Escudé expliquen que el Tribunal de 
Contractes ha de resoldre la impugnació per poder reprendre la licitació 



 També fa menció a la possible nova seu social de Taigua a la Carretera de Rubí 
on s’està desenvolupant un projecte per adequar a l’espai. I la idea és que a finals 
del 2023 ja pugui traslladar-s'hi.  

 La Roser Parés informa que s’ha creat una comissió amb els treballadors de 
Taigua per valorar aquest projecte. 

 El Paco Zaurin aprofita per preguntar sobre quines són les competències del 
Consell d'Administració de Taigua i quines son de l’Ajuntament. L’Anna Crispi 
informa que en els estatuts estan definides les competències de cada organisme. 

          
L'informe es va adjuntar amb la convocatòria del Plenari. 
 

6. Informes dels Grups de Treball;  

Respecte el grup d'Indicadors i Control Social , el Santi Aragonés explica 
l'informe que aquest grup ha presentat al Plenari i que es va adjuntar amb la 
convocatòria.  

 Respecte a la transparència necessiten saber que es pot publicar i que no. Les 
representants de l’Ajuntament responen que s’està treballant amb el secretari per 
saber quins documents poden publicar-se. I s'informa que en el proper consell 
extraordinari s’explicarà als consellers. 

 I dona èmfasi i manifesta el seu malestar sobre el compliment del calendari, del 
pla de treball. Necessiten un nova proposta de calendari. 

 I fa una breu explicació sobre el comunicat dels comptadors per la premsa, que 
s'ha adjuntat també amb la convocatòria. 

.  
 Del grup del Dret Humà  l’Aigua i Justícia Social , el Juan Cano,  explica que 

respecte els comptadors s'ha realitzat, juntament amb la PAH, un taller sobre com 
complimentar el formulari i d'on s’ha d’entregar. I també informa que es convocarà 
una reunió amb l'Ajuntament per fer-ne un seguiment. 

 També expressa la seva incomoditat respecte que hi hagi ciutadans que presentin 
sol·licituds errònies, considera que des de les diferents OACs s'informi i s’ajudi a 
complimentar de forma correcte. L’Anna Crispi respon que es farà un control en 
aquest sentit i que es treballarà amb el servei d'atenció ciutadana per millorar 
l'acompanyament en les sol·licituds. 

 
 Del grup de Projectes i Medi Ambient , el Brent Villanueva explica el Projecte 

"Aliments circulars Living Lab a Terrassa 
 
 Del grup de Comunicació , l’Eva Nogueras explica l'informe que aquest grup ha 

presentat al Plenari i que es va adjuntar amb la convocatòria. Tanmateix vol 
aprofitar per donar les gràcies a la Sònia Giménez, que forma part del grup de 
treball de comunicació, per la redacció dels articles de l'OAT. 

 I demana col·laboració a tots els membres del Plenari per tal que facin difusió per 
les XXSS de tot el que s'està publicant, ja que necessiten divulgar més per ser 
més coneguts i sobretot arribar a la gent més jove. 

 
 Des del grup d'Educació , l'Angels Tripiana, informa que les maletes de l’aigua 

estan circulant per les biblioteques de Terrassa i que s'estan recollint les 
valoracions. També informa que s’han ampliat els recursos per infantils. I que 12 
escoles ja han demanat una sessió del compte i del tast de l’aigua. 

 
 I del grup de Qualitat i Sabor de l’Aigua , la Bea Escribano explica l'informe que 

aquest grup ha presentat al Plenari i que es va adjuntar amb la convocatòria, 
juntament l'assoliment del pla de treball d'aquest grup. Vol destacar-ne que es va 
presentar el treball de “Possibilitat de la reutilització d'aigua de pluja i de l'aqüífer al 
municipi de Terrassa”.  

 
   

7. Temes sobrevinguts.  
 
No n'hi han. 
 



La sessió finalitza a les 20:25 h 
 


