Observatori de l’Aigua de Terrassa

ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’OBSERVATORI DE L’AIGUA DE TERRASSA

Sessió:

Extraordinària

Data:

14 de març de 2019

Hora:

18.00 hores

Lloc:

Masia Freixa (Plaça Josep Freixa i Argemí nº11 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

CUP

David Iglesias Xifra

PP

Isidro Martínez Acuña

Aigua és Vida

Emili Diaz Membrives

Taula de l’Aigua de Terrassa

Juan Martínez Magaña
Francisco Rodríguez González

FAVT

Salvador Pérez Riera
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

Cambra de Comerç de Terrassa

Josep Prats i Llopart

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,
Maite Márquez Sánchez
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
Joseba Quevedo Casin

1

Dos representants de persones que treballen a la EPEL

Francisco Garcia Garrido

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

Josep Antoni Latorre Raez

Dones de l’Aigua (com a observadores)

Montse Flores Garcia

Han excusat la seva absència:
Sra. Beatriz Amante Garcia, representant titular dels Grups de recerca
Sr. Lluís Rístol Ubach, representant titular del Gremi Hostaleria de Terrassa i Comarca
Marc Cadevall Artigues, com a representant de l’ens gestor
No han assistit:
Grup Polític PSC
Grup Polític Ciutadans
Unió de Consumidors de Catalunya
UGT
1 Representant de les persones que treballen a l’EPEL

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Ordre del dia
1.

Aprovar l’acta de la reunió anterior celebrada el 20 de febrer de 2019.

2.

Elecció de la Presidència de l’OAT.

3.

Elecció de la Vicepresidència de l’OAT.

4.

Elecció dels tres vocals del Plenari a la Comissió Permanent.

5.

Elecció dels dos representants de l’OAT al Consell D’Administració de TAIGUA.

6.

Aprovació de las bases de la convocatòria de la plaça de Coordinació de l’OAT. (Aquest punt es
tractarà, si es disposa de la documentació abans de la reunió).

7.

Precs i preguntes

Inici: 18.10 hores

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior celebrada el 20 de febrer de 2019.
El Sr. Aleix Pons i Coll, representant del grup polític PdeCAT, fa una esmena, fent constar que va enviar un
correu a la Secretaria, manifestant que en el punt 5) Explicació de la missió i les funcions de la OAT, on a
l’acta consta que un participant va sol·licitar acompanyar a l’acta el power point que va exposar el Sr. Juan
Martínez, havia de constar que era ell aquest participant, per la qual cosa, es fa l’esmena fent constar que:
«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).»
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2. Elecció de la Presidència de l’OAT.
El Sr. Juan Martínez Magaña, es presenta i exposa els motius de la seva presentació com a candidat a la
Presidència.
Manifestant que la Presidència és una figura voluntària, amb un treball important, en la fase de posta en
marxa.
Que el Plenari disposa del seu currículum i carta de motivacions que detalla la seva trajectòria per ocupar
aquest lloc.
També explica, que si surt elegit President, no estaria bé ocupar dos càrrecs dins el Plenari, i per aquest
motiu cedeix la titularitat de la representació de la Taula de l’Aigua al Sr. Francisco Rodríguez González,
que havia estat designat com a suplent.
Es realitza la votació, i surt elegit i es designa el Sr. Juan Martínez Magaña, com a President, amb 20 vots
afirmatius i 4 abstencions, 0 negatius

3. Elecció de la Vicepresidència de l’OAT.
La Sra. Beatriz Escribano Rodríguez de Robles, com a candidata a la Vicepresidència es presenta davant
del Plenari, i exposa que té un perfil acadèmic, que forma part de la Taula de l’Aigua Educació, que també
ha participat a la Taula de Residus, i que és una gran oportunitat de participar en aquest projecte que va de
baix cap a dalt, i amb molta il·lusió.
Es realitza la votació, i surt elegida i es designa la Sra. Beatriz Escribano Rodríguez de Robles, per 25 vots
afirmatius, amb cap abstenció i cap vot negatiu.
S’ha de tenir en compte, que a partir i en aquesta votació, el Sr. Juan Martínez Magaña ha votat en nom de
la Presidència, el Sr. Marc Armengol com a regidor responsable del govern municipal del servei de l’aigua, i
el Sr. Francisco Rodríguez González com a representant de la Taula de l’Aigua de Terrassa.

4. Elecció dels tres vocals del Plenari a la Comissió Permanent.
En aquest punt, es realitza l’elecció de tres vocals, havent presentat candidatura 4 candidats, sent elegits
els 3 candidats que obtinguin més vots, es comença la votació i presentació pel següent ordre:
1) Martí Rosas Casals, representant titular de Grups de recerca - UPC
El Sr. Rosas presenta la seva candidatura, manifestant que es troba a cavall entre els
laboratoris/campus/ciutat/part acadèmica, i com a representant dels grups de recerca i vinculat amb els
grups de sostenibilitat.
Que després de remunicipalitzar l’aigua, desitjaria que també es pogués fer amb l’energia.
2) Abraham Arcos Torres, representant titular de la CECOT
El Sr. Arcos exposa com a representant de la Cecot que és important aportar el punt de vista empresarial
dins de l’Observatori.
Que Greintec i la Cambra, s’han ajuntat a la seva candidatura, i amb la seva representació s’aporti la veu de
les empreses.
Té una gran trajectòria professional i a més com a ciutadà de Terrassa, espera sumar en aquest repte.
3) Francesc Zaurin Moran, representant titular de l’Observatori Ciutadà Municipal
El Sr. Zaurin, com a representant de l’Observatori Ciutadà Municipal, defensa impulsar la transparència i la
participació des de l’inici en la municipalització de l’aigua i que també des d’un inici ha estat a la Taula de
l’Aigua.
4) Àngels Tripiana Barniol, representant titular del Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana
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La Sra. Tripiana exposa que s’ha treballat molt perquè l’aigua fos pública.
I que és important lo públic amb un control des de baix, i que això l’obliga a presentar la seva candidatura
per poder aportar.
Aquesta elecció es realitza tenint en compte els candidats que obtinguin més vots.
Sr. Martí Rosas Casals = 19 vots afirmatius
Sr. Abraham Arcos Torres = 9 vots afirmatius
Sr. Francesc Zaurin Moran = 17 vots afirmatius
Sra. Àngels Tripiana Barniol = 20 vots afirmatius
D’acord amb les votacions es designa com a vocals de la Comissió Permanent, el Sr. Martí Rosas Casals, el
Sr. Francesc Zaurin Moran, i la Sra. Àngels Tripiana Barniol.

5. Elecció dels dos representants de l’OAT al Consell d’Administració de TAIGUA.
Han presentat candidatura per ser representant de l’OAT al Consell d’Administració de TAIGUA, els Srs.
Salvador Pérez Riera i el Sr. Emili Diaz Membrives.
1) Salvador Pérez Riera, representant titular de la Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa
Manifesta que des de fa molts anys, és actiu en les lluites socials, sindicals ... i que ara s’ha jubilat i com a
tècnic expert en medi ambient, sostenibilitat, aigua... pot col·laborar i participar en l’OAT i en els seus grups
de treball.
És un moment estratègic important, i és important que es tingui experiència i coneixements, per aconseguir
un servei transparent i amb participació ciutadana.
2) Emili Diaz Membrives, representant titular d’Aigua és Vida.
Exposa que la seva candidatura ha estat una decisió col·lectiva de la Taula de l’Aigua i Aigua és Vida que
representa, que van valorar positivament la seva presència al Consell.
Des de el punt de vista social, pot aportar, millorar, i vigilar que hi hagi transparència, i que les coses es
facin bé.

Es realitza la votació, resultant:
Sr. Salvador Pérez Riera = 20 vots afirmatius
Sr. Emili Diaz Membrives = 22 vots afirmatius
D’acord amb les votacions es designa al Sr. Salvador Pérez Riera i el Sr. Emili Diaz Membrives, com a
representants de l’OAT al Consell d’Administració de Taigua.

6. Aprovació de las bases de la convocatòria de la plaça de Coordinació de l’OAT.
S’anul.la aquest punt d’aprovació de les bases de la convocatòria de la plaça de Coordinació de l’OAT, per
no estar a punt la documentació, ja que s’està elaborant amb la participació del servei de recursos humans
de l’Ajuntament de Terrassa.
S’està definint i ha de ser consensuat amb el President i la Comissió Permanent de l’OAT.
S’intentarà que es pugui incloure en l’ordre del dia de la pròxima reunió.
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7.

Precs i preguntes

El Sr. Marti Rosas planteja que el fet que la Cecot-empresa no tingui representació dins la Comissió
Permanent, fa que aquest òrgan quedi coix, i que tampoc hi ha hagut tants candidats, i que és important
comptar amb ells, per lo que sol·licita que es busqui la manera perquè puguin participar dins la Comissió.
El Sr. Abraham diu que ells estaran encantats de participar i aportar el seu punt de vista.
A partir d’aquest moment s’obre un debat entre tots els membres del Plenari per donar solució a la qüestió
plantejada, amb manifestacions: de que hi ha altres maneres de participar, que falta formar els grups de
treball, que es pot modificar el Reglament per passar de 3 a 4 vocals a la Comissió Permanent, que aquesta
modificació es complicada perquè ha de passar pel Ple de l’Ajuntament, que aquest problema s’abordi a la
primera reunió de la Comissió, que no es pot prendre una decisió en aquest moment sense valorar-ho amb
l’entitat que representen...
Per tot l’exposat, finalment es decideix que sobre aquesta qüestió, la Comissió Permanent ho plantegi com
un punt de l’ordre del dia de la propera reunió ordinària, i que s’aprovi pel Plenari.

No havent més preguntes, s’aixeca la sessió a les 19.15 h de la qual s’estén aquesta acta.
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