Observatori de l’Aigua de Terrassa

ACTA DE LA 1ª REUNIÓ ORDINÀRIA DE L’OBSERVATORI DE L’AIGUA DE TERRASSA
Sessió:
Data:
Hora:
Lloc:

ordinària
20 de febrer de 2019
18.00 hores
Masia Freixa (Plaça Josep Freixa i Argemí nº 11 Terrassa)

Assistents:
Entitat

Representant

Tinent Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat

Marc Armengol Puig

Ajuntament de Terrassa

Olga Buxeras Sanahuja

Terrassa en Comú

Xavi Martínez Ramírez

ERC-MES

Alexandre Josep Aranda Colorado

PdeCAT

Aleix Pons i Coll

CIUTADANS

Medín Llunell Ruiz

CUP

David Iglesias Xifra
Marc Medina Mañas

PP

Isidro Martínez Acuña

Aigua és Vida

Emili Diaz Membrives

Taula de l’Aigua de Terrassa

Juan Martínez Magaña
Francisco Rodríguez González

FAVT

José Luis Charles Gracia

Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana

Àngels Tripiana Barniol
Dolors Frigola Comas

Aliança contra la Pobresa Energètica

Xavi Pallarés Carbó

Observatori Ciutadà Municipal

Francesc Zaurin Moran

CECOT

Abraham Arcos Torres

GREINTEC

Joan Comallonga i Galí

Gremi d’Hostaleria de Terrassa i comarca

Lluís Ristol Ubach

Cambra de Comerç de Terrassa

Josep Prats i Llopart

UGT

Montse González Sánchez

CCOO

Enrique Rodríguez Ruiz

CGT

Josep María Pi Janeras

Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC

Beatriz Escribano Rodríguez de Robles

Xarxa Directors/es Escoles Públiques de Primària

Laura Castillo Llaurado
Anna Maria Llobet Roma

Xarxa Directors/es d’Escoles Públiques de Secundària,
Teresa Pérez Tolrà
Batxillerat i Formació Professional i per la Xarxa d’Escoles
Mario Vendrell Rizo
per la Sostenibilitat de Terrassa
Dos representants Grups de recerca relacionats amb el
cicle de l’aigua

Martí Rosas Casals
Beatriz Amante García
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Dos representants de persones que treballen a la EPEL

Francisco Garcia Garrido
Domènec Bruguera Mora

Representant de l’ens gestor «Terrassa Cicle de l’Aigua,
EPEL»
Gerent en funcions

Marc Cadevall Artigues

Representant serveis tècnics municipals – Cap Servei
Cicle de l’Aigua

Anna Crispi Sucarrats

Dones de l’Aigua (com a observadores)

Sonia Giménez
Marta Flores

No han assistit:
PSC
Unió de Consumidors de Catalunya
Fundació Sant Galderic
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Ordre del dia
1. Benvinguda
2. Designació President interí, mentre estigui vacant el càrrec i donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu al
nomenament de la Secretaria de l’Observatori de l’Aigua.
3. Torn de presentació dels representants que que formen part del Plenari.
4. Constitució i nomenament dels membres del Plenari.
5. Explicació de la missió i les funcions de la OAT.
6. Acord procés constitució.
7. Convocatòria candidatures Presidència, Vicepresidència, Comissió Permanent, Consell Administració.
Procediment.
8. Precs i preguntes
Inici: 18: 10 hores
1. Benvinguda
El Sr. Marc Armengol, Tinent Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat fa la presentació de l’Observatori
de l’Aigua de Terrassa, remarcant que és un dia històric, després d’altres dies històrics ja que fa anys que
es va començar la feina, no havent estat un procés fàcil.
I es tanca un cercle amb la creació de l’OAT, un òrgan propositiu i deliberatiu, per anar més enllà en
qüestions de participació ciutadana i amb un reglament propi.
Agrair a totes les entitats la seva participació, als tècnics i també als treballadors de l’entitat.
2. Nomenament del President interí, mentre estigui vacant el càrrec i donar compte del Decret
d’Alcaldia relatiu al nomenament de la Secretaria de l’Observatori de l’Aigua.
D’acord amb l’article 15.8 del Reglament es designa com a President interí mentre estigui vacant el càrrec,
al Tinent Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Marc Armengol i Puig,i es dona compte del Decret
d’Alcaldia que nomena com a Secretaria de l’OAT a la Sra. Olga Buxeras Sanahuja.
3. Torn de presentació dels representants que formen part del Plenari.
En aquest punt, els representats de les entitats personades es presenten fent constar nom i cognoms i
l’entitat a qui representen.
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D’acord amb la petició del Sr. Xavi Pallarés Carbó, s’esmena el nom de l’entitat que en el Reglament consta
Associació per la Pobresa Energètica i el nom correcte és Aliança contra la Pobresa Energètica.
4. Constitució i nomenament dels membres del Plenari.
Es dona per constituït el Plenari amb el nomenament dels membres que cada entitat ha designat,
manifestant que es farà per Decret de Alcaldia o Resolució del regidor o regidora responsable del govern
municipal.
Es fa constar que els representants del PSC i la Unió de Consumidors de Catalunya no han assistit a la
reunió constitutiva i que la Fundació Sant Galderic no ha nomenat representants.
5. Explicació de la missió i les funcions de la OAT.
El Sr. Juan Martínez de la Taula de l’Aigua de Terrassa fa una presentació amb power point sobre la missió
i les funcions de l’OAT.
Aquest power point s’acompanya a la present acta, tal com va sol·licitar el Sr. Aleix Pons i Coll representant
Grup Municipal del Partit Demòcrata (PDECAT).
6.

Acord procés constitució.

És necessari per la constitució de l’OAT, el nomenament de la Presidència i la Vicepresidència, el
nomenament dels representants en la Comissió Permanent i en el Consell d’Administració de TAIGUA.
També es necessari posar en marxa la convocatòria de la plaça de Coordinació de l’OAT, i podem dir que
l’OAT serà operatiu quant estigui dotat del seu Pla de Treball, d’un pressupost adient i dels grups de treball
relacionats.
Per tot això, s’aproven dos reunions extraordinàries amb les següents dades i continguts:
Reunió extraordinària de l’OAT, amb data de 14 de març. Amb l’objectiu de resoldre els processos de
nomenament de representants i la convocatòria de la plaça de coordinació.
Amb el següent ordre del dia:
-

Elecció de la Presidència de l’OAT.
Elecció de la Vicepresidència de l’OAT.
Elecció dels tres vocals del Plenari a la Comissió Permanent.
Elecció dels 2 representants de l’OAT al Consell D’Administració de TAIGUA.
Aprovació de las bases de la convocatòria de la plaça de Coordinació de l’OAT.

Reunió extraordinària de l’OAT, amb data d’11 d’Abril. Amb l’objectiu d’acordar el pla de Treball, el
pressupost i els grup de treball de l’OAT.
Amb el següent ordre del dia:
7.

Discussió i aprovació pla de treball.
Discussió i aprovació del pressupost.
Creació dels grups de treball.

Convocatòria candidatures
Administració. Procediment.

Presidència,

Vicepresidència,

Comissió

Permanent,

Consell

En aquest punt s’explica que els càrrecs electes de l’OAT son de caire voluntari, com a contribució personal
al bé comú de la ciutat, i que les funcions han de ser exercides amb responsabilitat, dedicació, honestedat i
empatia.
Es detalla la renovació dels membres del Plenari i òrgans de l’OAT, d’acord amb l’article 11 del Reglament, i
que la durada serà de quatre anys.
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La Presidència serà escollida per majoria absoluta, per un període màxim de quatre anys, entre les
persones que formen part del Plenari, amb excepció del representant del govern.
La Vicepresidència serà escollida per majoria simple, per un període màxim de quatre anys no prorrogable,
però renovable de forma no consecutiva, entre les persones que formen el Plenari, exclosos els
representants dels grups polítics i del govern municipal.
En el punt 7) de l’ordre del dia constava que era per majoria absoluta per error, és escollit per majoria
simple.
Un màxim de tres vocals, membres del Plenari i elegits per ell, per majoria simple entres les persones
candidates. Requereix una certa disponibilitat i compromís de treball.
Finalment, els estatuts de l’entitat Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL, en el seu article 10 de composició del
Consell d’administració, el punt a) determina que dos membres podran ser representants dels usuaris del
servei, nomenats a proposta de l’òrgan de participació que preveu el Reglament del servei.
El Reglament en el seu article 2, estableix que l’òrgan de participació en el govern i gestió municipal de
l’aigua pren el nom d’Observatori de l’Aigua de Terrassa.
Així mateix, l’article 6.7 al definir les funcions del plenari, determina que correspon al Plenari escollir i
proposar al Ple municipal els dos representants dels usuaris del servei al Consell d’Administració de l’ens
gestor.
Es planteja en aquest punt, pel Sr. Juan Martínez de Taula de l’Aigua, que es detalli que les persones que
es poden presentar del Plenari de l’OAT per representar als usuaris del servei en el Consell d’administració
de Taigua, no podran ser ni representants polítics, ni personal de l’entitat, ja que la seva representació ja
consta de forma particular en els estatuts de l’entitat, en l’article 10.1. en els apartats b) i c).
Aquesta indicació s’ha d’incloure en la pròxima revisió del Reglament.
Es proposa al Plenari l’aprovació sobre aquest punt, sent aprovat per unanimitat.
Es fa constar que la presentació de les candidatures de tots els càrrecs indicats, es realitzarà com a mínim
amb cinc dies hàbils d’antelació a la realització de la pròxima reunió extraordinària fixada pel 14 de març de
2019, és a dir, aquest termini es concreta fins el dia 6 de març de 2019, mitjançant instància registrada a
l’Ajuntament de Terrassa i adreçada a olga.buxeras@terrassa.cat
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades d’una carta de motivacions i en el cas de la presidència d’un
currículum.
8. Precs i preguntes
Es planteja que passaria si no s’obté la majoria absoluta en l’elecció de la Presidència.
Aquest supòsit està previst en el Reglament, en particular, en l’article 15.4. que determina que les entitats
podran proposar altres persones que no formin part del Plenari per ocupar el càrrec, pel procediment
establert a l’apartat 3. En aquest cas l’elecció es farà en reunió extraordinària i esdevindrà President qui
sigui el més votat.
Per part de Dones de l’Aigua pregunten com es farà l’admissió al Plenari de les noves entitats i col·lectius
que ho sol·licitin.
S’explica que primer es constituirà el Plenari, i després s’aprovarà l’admissió de noves entitats.
No havent més preguntes, s’aixeca la sessió a les 19.05 h de la qual s’estén aquesta acta.
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