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ACTA REUNIÓ PLENARI SESSIÓ ORDINÀRIA DE  L’OBSERVATORI DE L’AIGUA DE
TERRASSA

Sessió: Ordinària 
Data: Dimarts 20 de desembre de 2022
Hora: 18:00 h
Lloc :  Parc de Sant Jordi – pl. Josep Freixa i Argemí, 11

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
Grup Municipal Junts per Terrassa Marta Sánchez Raventós
Grup Municipal Ciutadans Javier González
Aigua és Vida Emili Díaz Membrives
Taula de l'Aigua Santi Aragonès Roca
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
Càtedra UNESCO Sost. UPC Brent Villanueva Escobedo (suplent)
Grups de Recerca Joseba Quevedo Casin

Martí Rosas Casals
Taigua Roser Parés

Juan Andreo Ciutat
Dones d'Aigua Montse Flores Garcia

Dolors Frigola
Sónia Gimenez

AAVV Segle XX Juan Cano Ortiz
ADENC Queralt Castañé
Comissió de Rieres i Torrents de Terrassa Oscar Galeote Freijo
Centres Ensenyament 

Escola Creixen M ª Teresa Pérez Tolrà
Maite Marquez (suplent)

Convidats/des:

Directora de l'Àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat Cristina Escudé Blasi
Directora del Servei de Medi Ambient Anna Crispi Sucarrats
Cap del Servei de Recursos naturals i Sostenibilitat Marga Rodriguez Asenjo
Síndica de Greuges Isabel Marqués Amat
Taula del Llobregat Josep Ribera

Enriqueta Codina
José Luís Charles Gracia

Excusen la seva absència:

CCOO Vallès Occ - Catalunya Central Tània Pérez Díaz 
Cambra Comerç, Industria i Serveis Josep Prats Llopart
Fundació CECOT Innovació Abraham Arcos Torres

No assisteixen:

Unió Consumidors Catalunya Salvador Domínguez Rodríguez
UGT Montse González Sánchez
Sindicat d'Activitats Diverses de CGT Josep Mª Pi Janeras
Centres Ensenyament 

Escola Pau Vila Laura Castillo Llaurado
Centre Excursionista de Terrassa Eduard Peremateu
Grup Municipal Tot x Terrassa Susana Martínez Villagrasa
Xarxa d'escoles Bea Martín Gascón
FACUA Tania Martin Lopez 

(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 27 persones titulars membres del Plenari, de les quals 12 eren
dones i 15 homes.)



Desenvolupament de la sessió:

1. Aprovació de l’acta del plenari del 10 d’octubre de 2022 

Queda aprovada per consens l’acta del darrer Plenari del 10 d’octubre de 2022

2. Informe de la Presidència 

La presidenta exposa totes les activitats i reunions realitzades des del darrer Plenari que es recullen
en el seu informe, tanmateix destaca i valorar els següents:

 La Jornada: Pensem el nou Observatori de l'Energia. 

 El Café científic del Centre Excursionista de Terrassa amb el tema: «Biodiversitat Urbana,
com tornem les nostres ciutats més habitables», a càrrec del  Dr. Jordi Morató de la
Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC i membre del grup de treball Projectes i
Medi Ambient de l’ OAT. 

 La formació tècnica la gestió de l’aigua, drets socials i nous models de governança. On va
assistir-hi juntament amb l’Anna Crispi com a Directora del  Servei de Medi Ambient. Ho
va  organitzar   la  Càtedra  UNESCO  de  Desenvolupament  Humà  Sostenible  de  la
Universitat de Girona. 

 La  1a Jornada pública sobre el Dret humà a l’aigua: “PARLEM DE L’AIGUA” organitzada
pel Grup de treball del dret humà a l’aigua i que va comptar amb la presència del Sr.
Gonzalo Marín de la RAP (Red de Agua Pública) i amb la Sra. Cristina Barberà d’ESF
(Enginyeria Sense Fronteres).

 La Sessió formativa-debat sobre la remunicipalització, gestió de l’aigua pública, Taigua i
l’OAT, amb estudiants dels EEUU.

 La Col·laboració en el llibre d’en Joan Gaya sobre la remuniciplització des el punt de vista
de la taula de l’aigua.  Vol destacar que és la primera vegada que hi ha un document
escrit en un llibre per part de la taula de l’aigua sobre el procés de remunicipalització de
Terrrassa.

I dels temes pendents destaca:

 Contracte programa

 La renovació del representant de l’OAT al Consell d’Adminstració de Taigua.

 La renovació de càrrecs durant el proper mes d’abril del 2023

 I l’espai de l’OAT al Centre Excursionista de Terrassa. 

Respecte aquest darrer punt el secretari informa que, juntament amb la coordinadora, s’han reunit
avui mateix amb el  servei  de patrimoni  de l’Ajuntament  i  després d’exposar  el  cas, els hi  han
recomanat que es tramiti un acord de col·laboració amb el Centre Excursionista de Terrassa.

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

Sostenibilitat

- Estat del procés de propostes de la digitalització de comptadors Next Generation

Al respecte, informa que té noticies de darrera hora i que és que la proposta del projecte s’ha

presentat a la convocatòria dels Next Generation. 

Que es va aprovar per unanimitat al plenari de l’Ajuntament, i que des dels serveis tècnics de

medi ambient, Taigua i amb la participació de l'OAT, han treballat de valent en la proposta de



projecte per  la convocatòria  per la digitalització del cicle de l'aigua (PERTE), que també inclou

la implantació de la telemesura als comptadors d'aigua. 

El projecte inclou la sensorització de les captacions dels pous i riu Llobregat, la digitalització de la

xarxa d'abastament  (tant  en alta  com en baixa),  així  com la  digitalització  del  clavegueram i

sobreeixidors.

Aquesta primera versió del projecte té un import total de 8,2M€ i un finançament del voltant del

80%. I que s’està treballant amb els serveis econòmics de l'ajuntament. Les actuacions tindrien

una durada de 3 anys, fins al 2023.

- Servei de comptadors per part Taigua

En el ple d'ordenances fiscals es va aprovar inicialment la quota per a poder oferir el servei de
comptadors per part de Taigua.

El 21 de desembre, per tant demà, acaba el termini per presentar al·legacions, si no se'n presenten
s'aprovaria automàticament després de la seva publicació, per tant, al gener ja podria iniciar-se el
servei.  Si hi  ha al·legacions caldrà donar-hi resposta i fer l’aprovació definitiva al proper Ple.

També informar que respecte als comptadors,  Mina ha presentat un nou contenciós, en aquest
cas, contra la modificació dels estatuts de Taigua. 

I informa també que s’està preparant la campanya informativa per a la implantació del servei a
partir del gener o febrer, depèn de si hi ha al·legacions.

També,  per  part  de  Taigua,  s'està  treballant  amb  un  protocol  amb  Mina  per  establir  els
procediments de canvi de gestor dels comptadors, tal i com van proposar  els representants de
l'OAT al Consell d'Administració de Taigua.

- Litigis pendents amb MINA

Continuen pendents els que ja es va informar en el darrer Plenari, i cal sumar-hi un de nou que és,
com ja s’ha dit, per la modificació dels estatuts de Taigua.

Tanmateix hi ha el compromís d’informar sobre l’estat en que es troben tots els litigis pendents.

- Contracte Programa

Des del darrer plenari no s’ha pogut avançar gaire amb el contracte programa, cal tenir en compte
que aquest final d'any s’ha treballat molt intensament amb el tema de la posada en marxa dels
servei de comptadors, el PERTE i d’altres.

Considera que podria estar enllestit a mitjans del 2023. Actualment hi ha una part molt avançada 
que va fer el Joan Gaya, ara falta la part més tècnica de definició de les tasques.

- La pista de gel

Informa que la pista de gel també va crear debat en el Consell de Medi Ambient que es va celebrar
fa unes setmanes.

L’any passat la pista de gel  va consumir 85 m3, aquest consum pot variar força en funció de les
temperatures i evaporació que es produeixi.

Manifesta que es tracta d'una instal·lació que efectivament genera consums d'aigua i electricitat,
però que també ajuda molt al començ local i és utilitzada per moltes persones, igual que passa amb
les piscines públiques.

I que l'energia utilitzada és la del contracte de l'ajuntament, per tant amb origen 100% renovable.
Igualment es fa compensació del CO2 generat pel mix elèctric consumit.

En el torn de preguntes:

Joseba  Quevedo,  en  primer  lloc,  destaca  que  és  una  molt  bona  noticia  la  presentació  de la
proposta pels New Generation. Tanmateix considera que caldria per les properes tenir un gestor de



projectes, ja que el procés és molt competitiu i és necessari tenir un projecte guanyador.

Pepe Sánchez, pregunta quan començarà Taigua a oferir el servei de comptadors.

La regidora informa que dependrà de si es presenten al·legacions o no. Si no es presenten, queda
aprovat definitivament, i després de les publicacions, ja es podria iniciar. Si es presenten, s’haurien
de resoldre en el proper plenari del mes de gener, i per tant s’allargaria un mes més com a mínim.

Paco Rodríguez, sobre la pista de gel, considera que s’hauria de tenir més cura en les activitats
d’oci que ofereix l’Ajuntament i que haurien de ser  sostenibles.

Bea Escribano, informa que va estar present al Consell Municipal de Medi Ambient, i que es va
proposar presentar pel proper any alternatives més sostenibles i sense impacte ambiental. També
vol aprofita per queixar-se que en la butlleta informativa de la pista de gel es deia que s’utilitzava
aigua de reg, quan no hi ha diferència entre l’aigua de reg i la de consum domiciliari. I que pot donar
lloc a confusió. Per tant, reclama que l’administració informi correctament i de forma transparent. 

Anna Crispi, Directora del Servei de Medi Ambient, vol aclarir que la confusió és degut a que l’aigua
de la pista de gel prové d’una escomesa de reg,  però que és cert que l’aigua de reg i  la  de
consum és la mateixa. Per tant, és un error tal i que s’ha informat.

La regidora manifesta que ho traslladarà al servei de comunicació de l’Ajuntament.

4. Balanç Pla de treball 2022 (Grups de treball) 

El Marti Rosas exposa el document del balanç del Pla de treball 2022 i informa com llegir les
taules per saber l’estat en que es troben els treballs. La voluntat és ser el màxim de transparents
possibles en la forma en que s’està treballant. També ajudarà a ser més concrets i transparents
quan s’informi sobre l’estat dels treballs.

Els diferents coordinadors dels grups de treball, informen, a partir de l’exposició del document -
Pla de Treball 2022- sobre l’estat dels treballs i expliquen els motius pels quals, alguns d’ells, es
troben actualment aturats.

En aquest punt, i a continuació de l’exposició del coordinador del grup de treball d’indicadors i
control  social,  la  Directora  del  Servei  de  Medi  Ambient  informa  que  en  el  darrer  Consell
d’Administració de Taigua es van aprovar els criteris per publicitar de les actes i els explica.

Destacar també que la coordinadora del grup del dret humà a l’aigua , després d’explicar els
treballs  i  en  quin  punt  es  trobaven,  informa  sobre  el  seguiment  que  s’ha  fet  sobre  el
desplegament  de la  instrucció  dels  comptadors  d’emergència  social.  I  proposa incorporar  el
tràmit  de  la  via  urgent a  través  d'una  declaració  responsable  de  les persones  amb  més
vulnerabilitat i poder evitar l’informe dels serveis socials, ja que considera que aquesta instrucció
encara pot ser més àgil i útil. Les tècniques del servei de medi ambient presents en el plenari,
es comprometen a estudiar la proposta. 

Per acabar, el Marti Rosas, fa una valoració global de l’estat dels treballs i informa que aquest
document s’anirà actualitzant i s’exposarà en els propers plenaris per poder visualitzar l’estat en
que es troben els treballs de cada grup.

5. Tancament de Pressupost 2022 

La coordinadora exposa el document del tancament del pressupost del 2022 i n’explica els detalls. 
Informa que el document està a la web de l’OAT. 

El tancament de pressupost del 2022 queda aprovat per consens.

6. Pla de treball, pressupost i estratègia 2023 

La presidenta informa sobre el pla de treball,  pressupost i estratègia del 2023 i n’explica el més
rellevant.

El vicepresident informa sobre l’estratègia a seguir pel compliment del pla de treball del 2023.

El Pla de treball, pressupost i estratègia 2023 queden aprovats per consens.

7. Informe dels representants del consell d’administració

Els  representants  de  l’OAT  al  Consell  d’Administració  de  Taigua  (Emili  Diaz  i  Juan  Cano)
exposen l’informe sobre la darrera reunió extraordinària del Consell d’Administració de Taigua del
passat 20 d’octubre de 2022, i que ha estat aportat com a document en la convocatòria.



Respecte al pacte de l’aigua que els representant de l’OAT van proposar en el Consell als grups
polítics  de  cara  a  la  propera  campanya  electoral,  la  Directora  de  l'Àrea  d'Urbanisme  i
Sostenibilitat informa que els representants dels grups polítics van manifestar que tots estaven
d’acord en la municipalització de la gestió de l’aigua, i, per tant no veien necessari cap pacte al
respecte ja que no  era necessari exposar a l’escenari públic un assumpte en el qual coincidien. I
aquest va ser el motiu per declinar formalitzar el pacte de l’aigua proposat pels representant de
l’OAT al Consell.

Tanmateix, la Dolors Frigola considera important que hi hagi un pacte de l’aigua entre tots els
grups polítics i proposa portar-ho a debat en el proper plenari del mes de març del 2023.

8. Presentació i candidata a entrar al plenari de la entitat de la Taula del 

Llobregat 

Josep  Ribera,  com  a  representant  de  la  Taula  del  Llobregat,  exposa  la  tasca  que  estan
desenvolupant i considera que és important treballar conjuntament amb l’OAT, i sol·licita que la
Taula del Llobregat entri a formar-hi part com a membre.

I invita a totes les persones assistents a visitar la  web: https://taulallobregat.org/

Cal destacar  que la Taula del Llobregat va presentar la instància el  7 de desembre de 2022,
d’acord amb l’article 10 del reglament de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa.

S’aprova per consens l’entrada de Taula del Llobregat com a membre del Plenari de l’OAT.

9. Propostes de les entitats

No s’han rebut propostes de les entitats

10. Temes sobrevinguts

La representant  de l’ADENC informa que Dones d’aigua va sol·licitar que expliquin  com està
l’assumpte sobre el projecte del macro polígon industrial en l’àmbit del sector dels Bellots II . En
aquest sentit,  informa  que s’ha fet un manifest  i s’han realitzat  una sèrie d’activitats i accions
contra aquest projecte que implica una modificació del Pla d’Ordenació  Urbanística Municipal
(POUM). Entre d’altres, la Plataforma Tu Ets Entorns ha presentat, el passat 14 de novembre de
2022, un recurs de reposició contra l’aprovació definitiva de la modificació puntual del POUM en
l’àmbit del sector dels Bellots II. 

La  Directora  de  l'Àrea  d'Urbanisme  i  Sostenibilitat  informa  que  després  dels  estudis
corresponents es va portar a tràmit  l’aprovació definitiva de la modificació del POUM i que el
següent pas és  l’aprovació del pla parcial on s’obrirà un període d’al·legacions. En aquest sentit,
informa que l’expedient és públic i conté tots els informes, per tant, es pot demanar-ne còpia,
però s’ha de tenir en compte que l’expedient és molt extens.

La representant  de l’ADENC informa que des de la Plataforma Tu Ets Entorns  s’ha demanat
l’informe on conclou que s’hauria d’indemnitzar als propietaris amb xifres milionàries si aquest
projecte no es tirava endavant, tal i com va afirmar el regidor de medi ambient. 

La Directora de l'Àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat reitera que tots els informes són públics i es
poden consultar  per  poder  presentar les al·legacions  que es considerin oportunes  en la fase
d’al·legacions, si bé aquests informes en cap cas valoren sobre possibles indemnitzacions als
propietaris.

El Pepe Sánchez aprofita per informar que el proper 14 de gener de 2023 està convocada una
gran mobilització per reclamar una sanitat pública de qualitat.

11. Petit refrigeri per acomiadar l’any 2022

La sessió finalitza a les 20:45 h

PD.:  S’informa que  la documentació  relativa  al  Plenari  la  podeu  trobar  a la  pàgina  següent:
https://www.oat.cat/observatori-plenari/" 


