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 ACTA de la reunió: Grup treball IiCS – comissió de TARIFES

Dia: Dijous 17/2/2022
Hora: 16:00 h.
Lloc: UPC edif.TR10, 1er. Pis.

Assistents: Santiago Torras, Francisco Zaurín i Emili Díaz

Ordre del dia  :   

1. Recordatori i lectura de l’Acta de la reunió del 19/1.
2. Consensuar i concretar criteris de treball a establir en el grup, des de 

la vessant social.
3. Valorar propostes del company Santiago Torras.
4. Informar de l’escrit que cal enviar a la Sra. Lluïsa Melgares i també a la

Cap del servei dels tècnics municipals (Comissió de Tarifes).
5. Petició d’informació.
6. Sobrevinguts.

- - - - - - - - - - -
 
 De forma ràpida, fem una lectura dels punts recollits en l’ACTA de la 

reunió anterior del passat dia 19/1 d’enguany.
 Els assistents estem d’acord en acceptar que sempre amb el debat dels 

temes proposats, s’avançarà de forma consensuada i seguint l’ordre del 
dia establert en els temes a tractar. Això ens porta a fer les diverses 
propostes que cal recollir en l’escrit que volem adreçar a l’Ajuntament, 
previ informe del mateix a la Permanent de l’OAT.

 Donem resposta als punts de l’ordre del dia, 3 i 4, corresponents a les 
preguntes que volem recollir en l’escrit i són les següents:

Quins criteris es fan servir per la quota de servei per trams i usos?.

Número d’abonats per usos i per blocs, en la quota de servei?.

Consums abonats i imports per cada tram o bloc de tots els usos?.

Para la quota de servei el volum de (m3 per usos i per blocs)?.

Pla director d’abastament?.
 
Quants abonats gaudeixen del 100% de la quota de servei i quina 
quantitat significa. Qui assumeix el cost, L’Ajuntament o Taigua?.

Quants abonats gaudeixen dels ajuts d’emergència social i el seu 
import?.
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El cost i el consum municipal d’aigua, sense facturar per part de Taigua.

Quants abonats es beneficien del cànon social de l’aigua gratuïtament el 
100% i/o el 50%, en cada cas i el seu import.

Si hi ha alguna estimació de l’elasticitat de la demanda d’aigua, o sigui 
quins límits màxims el sistema està preparat per garantir el servei en 
condicions de normalitat?.

S’utilitza alguna fòrmula polinòmica per calcular i estimar la revisió de 
tarifes?.

En que és basen els coeficients de progressivitat (multiplicadors), de les 
tarifes per els diferents blocs i usos?.

Quin és el sostre de població o activitats segons l’aigua disponible?.

Hi ha pla de control de pèrdues, subcontatge i millora en la gestió de 
facturació i cobrança?.

Hi ha un pla d’aprofitament per recuperar recursos hídrics a la ciutat de 
Terrassa?. 

S’acorda demanar una reunió per rebre aquesta informació, i demanar 
poder formar part de la Comissió de Tarifes. 

En la primera reunió a tres bandes d’aquesta comissió de Tarifes, 
preguntar:¿Quins criteris són els que hem de tenir en compte, com a 
principis bàsics de partida?
 Sostenibilitat econòmica
 El dret humà a l’aigua i sanejament.
 I quins altres possibles.
 Accions previstes de millora per la qualitat del servei, Contracte 

Programa i Pla Director.
 Com s’ha de tractar la sostenibilitat hídrica en l’àmbit municipal i també

el manteniment de la qualitat i millora del servei, dins d’un esforç 
econòmic possible.

 En l’apartat 5, de sobrevinguts en Paco Zaurín, informarà en la propera 
reunió de la Permanent dels acords presos segons l’ACTA i de fer la gestió
de petició de reunió amb l’Ajuntament.

Ens emplacem per tornar a reunir-nos el dimecres dia 16/3/2022.

Donem per finalitzada la reunió a les 18:00 hores.


