
 

 

TERRASSA CICLE DE L’AIGUA, EPEL  

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ  

Número 5/2022 (28) 
Data 20.10.2022  

Em plau convocar-vos a la reunió ́extraordinària del Consell d’Administració de l’Entitat 
Pública Empresarial d’aquest Ajuntament, “TERRASSA CICLE DE L’AIGUA, EPEL”, que 
tindrà̀ lloc el proper dia 20 d’octubre de 2022, a les 15:30 hores, de forma presencial a 
la Sala de Presidència de l’Ajuntament de Terrassa, d’acord amb el següent:  

Un cop feta l’apertura d’inici de l’acte per part de la Presidenta del Consell Sra. Lluïsa 
Melgares, demanem la paraula per fer un comentari en forma de preàmbul que part 
nostre creiem necessari d’exposar, la Presidenta ens dona la paraula i exposem el 
següent: 

Que un cop vist els punts de l’ordre del dia, i abans d’entrar a parlar del Pressupost, que 
sembla serà el punt de més rellevància,  hi com a resultat, i/o a propòsit del mateix, 
desprès d’haver fet un repàs minuciós i valoració  de la proposta que se’ns dona i se’ns 
proposa per ser aprovat, ;  El meu company Juan i jo volem recordar que la missió de 
l’OAT, es vetllar per la bona gestió del servei i mirar de ser sempre honestos i 
responsables,  expressant el nostre acord i desacord amb allò que ens sembli que es bo i 
constructiu per no fer perillar el futur de la operadora Taigua, com a model de gestió 
pública, i que insistim, analitzant aquest pressupost del proper exercici 2023, veiem que 
no convida pas a ser optimistes i ens avoca al pessimisme i la incertesa,  i ens fa pensar 
que hi ha -de forma no expressada-, algú que està esperant que descarrili aquest projecte 
per causes diverses, i alienes sense dubte a la bona eficàcia en la gestió que veiem que 
s’està portant a terme, i que també sense dubte aquestes causes, un cop vist aquest 
informe-pressupost de mínims, es poden produir,... si és així??,....  serà una llàstima, per 
la il·lusió i l’esforç de molta gent que vàrem i encara avui seguim fermament creient que 
això és possible, només cal una inequívoca i  decidida voluntat política de tots els grups 
amb representació en el Ple Municipal, d’ara i en el futur, que aprovin un compromís que 
els obligui a garantir i blindar aquest model de gestió 100% públic, entenent-t’ho com un 
Pacte de Ciutat, i així evitar tirar per la borda aquest projecte, amb l’esforç de moltíssima 
gent, que és va posar en marxa ara tot just fa 4 anys.  
 
Aquest pressupost que se’ns presenta per ser aprovat, en resum el veiem molt 
conservador, frenat, amb una mirada que no podem llegir altre cosa que voler salvar 
l’exercici de l’any vinent, i que poc aporta a entendre que aquest servei demana 
propostes d’inversió a mig i llarg termini (5/10/15 anys) de forma obligada, que no som 
capaços de veure que apareguin per enlloc, tenint en compte que ja portem 4 ans de 
gestió i els pressupostos d’inversió aprovats dels exercicis anteriors i previstos any rere 



any, per causes diverses, no s’han pogut executar en la seva totalitat, això ens porta amb 
un dèficit històric d’inversions acumulades, que no albiren res que ens faci pensar en 
positiu.  
Els projectes d’inversions aprovats o previstos com a necessaris a curt termini, s’encallen 
no sabem ven bé per quin motiu, alguns per causes naturals i del tot comprensibles, i 
d’altres per la lentitud de la maquinaria tècnic-administratiu: (licitacions, contractacions, 
interpretacions de les legislacions vinculades a aquests àmbits de l’activitat de 
l’empresa, informes jurídics que s’eternitzen, etc.). 
 
Com a resposta a la nostra intervenció, agafa la paraula la Presidenta Sra. Melgares, per 
dir-nos que ella proposarà a tots els grups municipals presents en el Ple de l’Ajuntament, 
per presentar una proposta al Ple per ser debatut i/o aprovat o no, aquesta petició nostra 
que ella personalment veu amb bons ulls, per sortir de dubtes, tot i que tant ella com tots 
els presents en aquesta reunió de Consell, comparteixen i son de l’opinió que aquest 
model municipal de gestió directa del servei no està en dubte per ningú dels presents. 
 
Intervenen, en Marc Armengol i en Isaac Albert (PSC-PSOE i ERC.), per manifestar i 
coincidir els dos, que ells no creuen prudent ni procedent, i tot al contrari creuen que pot 
ser perjudicial en aquests moment obrir un debat en aquesta línea que nosaltres 
demanem, doncs això si que pot destapar i donar peu a retrets i debats, que creuen que 
ara no es donen, doncs hi ha un ser consens de tots, en que el camí que portem és el 
correcta amb l’actual model de gestió, i per tant no cal despertar possibles interessos, 
que avui no sembla que hi siguin en contra, i aprofitar precisament que en l’horitzó estan 
a tocar les properes eleccions municipals. 
 
.....estarem a l’espera de la resposta de la Sra. Melgares en relació en aquest punt. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació de l’Acta de la darrera reunió de Consell d’Administració del 
27/9/2022. 

Donem el nostre vot a FAVOR d’aquest punt. 

*(recordar que ja es pot penjar a la nostra Web de l’OAT., aquesta Acta. 

 
2. Aprovació́ del Pressupost de l’Entitat per a l’exercici de 2023, trasllat a 

l’Ajuntament per ulterior aprovació del Ple de l’Ajuntament, si escau. 

El Gerent Sr. Vázquez,  intervé per informar-nos dels apartats més 
destacables del Pressupost, recordant-nos en el context històric i socio-polític 
i econòmic que ens trobem, per dir-nos amb una mirada optimista, doncs ell 
considera i probablement te raó, que no es pot presentar donant una imatge 



de pessimisme en general sobre el present de Taigua (una mica en la línea 
d’allò de: “No estamos tan mal”, ens destaca que els costos energètics com 
ja sabem han tingut una incidència notable en l’apartat de despeses 
operatives de la Cia., que no obstant tot i així, es podrà salvar l’exercici millor 
del que en principi semblava que podia ser pitjor, però també que la felicitat 
desprès de molt treballar per tancar un preu a 5 anys d’aquest cost energètic, 
apareix un altre contratemps que no preveien del “Topall del Gas”, que també 
a tingut una incidència notable en les despeses de l’actual exercici i ja veurem 
si també del proper, tot que ells ja han contemplat aquesta possibilitat en 
aquest Pressupost, en el pitjor dels escenaris, per altre banda sembla que tant 
els preus de l’electricitat com també del gas, tendeixen a estabilitzar-se i 
inclús a reduir-se.  

Si fos així, en el que resta de l’actual exercici i també per el proper, això ens 
permetria disposar d’uns resultats (cashflow), millor del que diem en aquest 
pressupost, i per tant el resultat estimat i previst per l’any 2023, molt reduït 
podria molt bé resultar molt millor!!. 

Reconeixen que han pogut executar tota la inversió prevista i programada 
dels anys anterior que s’han de portar a terme amb els recursos propis 
existents i que per descomptat posaran tota la seva capacitat operativa que 
estigui en les seves mans per portar-ho a terme.  

A l’hora de votar ens ABSTENIM!! (la resta de membres del Consell voten a 
favor dels Pressupostos). 

 
3.  Atorgament i revocació́ de poders bancaris.  

En aquest punt donem el nostre vot a FAVOR. 

 
4. Aprovació de la delegació per a la tramitació de l’expedient de contractació 

de les obres de reforma del nou local de Taigua. 

Se’ns informa que és delega a la Sra. Cristina Escudé i el Gerent Sr. Vázquez, 
per que amb voluntat operativa i de màxima diligència, puguin a partir d’ara 
tirar endavant totes les obres que cal executar per adequar i acondicionar la 
nova seu social del Carrer Pare Font/Crtra Rubi, i que com recordarem hi ha 
una partida ja aprovada de 900.000,00 euros per aquest fi., es preveu tenir 
aquest nou espai de Taigua, per el proper mes de novembre de l’any 2023, 
doncs coincideix també amb l’any i mes de finalització del contracte 
d’arrendament dels actuals locals de TAIGUA, propietat de MPATSA, que te 
una vigència de 5 anys (2018-2023).  

També recordar que aquestes noves instal·lacions de la nova seu social, són 
amb un contracte d’arrendament de 10 anys de vigència, prorrogable a 5 



anys més, i que tenim un cost de renda mensual que és un terç del que 
actualment està suportant Taigua. 

Donem el nostre vot a FAVOR   

 
5. Altres informacions de l’entitat si escau. 

No hi ha cap intervenció en aquest punt de l’ordre del dia. 

Es dona per finalitzada aquesta sessió de Consell, a les 17:20 hores del 20 
d’octubre del 2022. 

 

Terrassa, 20 d’octubre de 2022  

 

La Presidenta del Consell d’Administració  

Lluïsa Melgares Aguirre  

(*) Els Acords d’aquesta sessió 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 legislació del la contractació sector públic, aspectes laborals o matèries sensibles 
relacionades amb aspectes mercantils o judicials.  

 
 
 
 
 


