
  GRUP D’INDICADORS I CONTROL SOCIAL

REUNIÓ ORDINARIA DEL GRUP D’INDICADORS I CONTROL SOCIAL

DIA : 25/5/2022

Horari: de 16 a 20 H.

ASSISTENTS: Paco Rodríguez, Mar  Rosas, Paco Zaurin, Emili Díaz i San  Aragonès.

ORDRE DEL DIA:

1.- Informació sobre el estudi del sistema tarifari de Taigua.

S’informa que les dues persones encarregades de treballar aquest tema, en Paco Zaurin i el 
Emili Díaz, s’han posat amb contacte amb la responsable de d’atenció al públic de Taigua, 
Susana Abad per tal de demanar-li informació sobre aspectes que incideixen en la 
determinació de les tarifes de l’aigua.

Inicialment semblava que no hi havia cap problema en poder rebre resposta sobre la 
informació sol·licitada però sobtadament va haver un canvi d’ac tud pel qual se’ns va indicar 
que totes les preguntes presentades ja tenien resposta, però , per mo us de procediment 
sense especificar, s’havia traspassat tota aquesta informació a la Àrea de Medi Ambient 
perquè decidissin com i a qui li traspassava aquesta informació.

No entenen aquest canvi d’ac tud de Taigua i de l’Administració, més tenint en compte  que

El Grup d’Indicadors i Control Social ja s’havia presentat la sol·licitud d’informació, en primer 
terme a la Tècnica de Medi Ambient Margarita Rodríguez, demanant la mateixa informació i no
s’havia ob ngut cap resposta.

Necessitem que es produeixi una explicació de com podem tramitar de forma directa i ràpida 
qualsevol pregunta sobre el sistema tarifari sense que es produeixi un excés de burocràcia. A 
tal efecte farem arribar aquesta acta als membre de la Permanent, la Coordinadora de l’OAT i 
la Presidenta de l’OAT perquè ens ajudin a desbloquejar aquesta situació.

També es proposa realitzar una jornada de debat sobre el sistema tarifari pel dia 8 de 
novembre amb la intenció que puguin par cipar com a ponents una representació d’Enginyers 
sense Fronteres, CONGIAC o l’ACA amb l’objec u de explorar diferents línies que defineixin 
quin ha de ser el nou sistema tarifari per Taigua.  Es compta amb un pressupost de 2.000 €.

Una altra línia de debat seria plantejar la possibilitat de reeditar un nou Pacte Social de l’Aigua 
a Terrassa amb l’objec u de blindar la ges ó pública de l’aigua de Taigua i donar un pas 
endavant en la millora de la seva sostenibilitat econòmica-financera, ambiental i social. 

Amb aquest objec u es proposa estudiar la possibilitat de realitzar un debat ciutadà amb la 
presencia dels diferents par ts polí cs que es presen n a les eleccions municipals del maig del 
2023, acte que estarà moderat per l’OAT perquè responguin a un qües onari de preguntes i/o 
donin suport a un manifest que consolidi la ges ó pública de Taigua.
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2.- Informació sobre temes de despatx de la Permanent: Paco Rodríguez.

Sobre el taller sobre la interpretació dels comptes de resultats de la Empresa Pública Taigua es 
pregunta al Paco Zaurin si durant la sessió s’aportarà alguna documentació que acompanyi a 
les explicacions?. Respon que possiblement així serà, tal com es va fer amb l’anterior taller.

També s’apunta que no s’ha previst inicialment cap refrigeri ni cafè, en tot cas es decidirà 
sobre la marxa. El pressupost total per aquest esdeveniment és de 1.000 €.

En Mar  i en Paco Rodríguez informen que referent al treball de recerca-acció que porten a 
terme un grup d’estudiants de l’UPC, està previst realitzar durant el mes de juny, encara amb 
el dia per determinar, la seva presentació del treball i les recomanacions que proposen dur a 
terme.

3.- Informació sobre la situació del debat sobre Indicadors.

El Mar  informa que estava previst que durant el mes de juny es realitzés una primera 
trobada-taller conjunta de les tres parts implicades: OAT, Taigua i Administració Local, per tal 
d’avançar en la configuració dels Indicadors que han de servir per valorar els resultats 
d’aplicació dels compromisos adquirits en la ges ó de l’aigua.

Fins el moment no hem rebut cap resposta d’un possible dia de reunió, per la qual cosa, 
tornarem a demanar a la nostra coordinadora que inten  quadrar la agenda perquè veient que
les dates del mes de juny poden resultar complexes, ajornar-ho amb un compromís real de 
trobada inajornable pel dia 30 de novembre.

El Mar  es compromet a fer un document base sobre con nguts que orien  aquesta proposta 
del taller d’Indicadors conjunt.

En Paco Rodriguez proposa elaborar un qües onari que facili  la par cipació i reculli totes les 
propostes.

4.- Informació sobre la pe ció de reunió amb Taigua i Administració per tractar sobre la 
unificació de criteris que facili n l’aplicació dels ajuts socials existents en matèria de l’aigua.

San  Aragonès informa que encara no hi cap resposta a la nostra pe ció de reunió per tarctar 
aquest tema i considera que es un tema urgent a resoldre i que no té cap cost econòmic per 
Taigua.

Amplia la informació explicant que en aquest informe tulat: PROPOSTA D’UNIFICACIÓ DELS 

CRITERIS D’ACCÉS ALS AJUTS SOCIALS DE L’AIGUA I MILLORA DE LA TRANSPARÈNCIA, aprovat

pel Grup d’Indicadors i Control Social - març 2022, que ha comptat també amb el vist i plau del 

Grup del Dret Humà de l’Aigua de l’OAT, es parteix dels trams previstos en el sistema tarifari 
actual, i el que pretén es unificar els criteris econòmics per obtenir aquestes ajudes, perquè en 

un sol tràmit es puguin obtenir els dos ajuts simultàniament.
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S’acorda demanar a la Coordinadora de l’OAT Eva Nogueres que torni a insis r per establir un 

dia en l’agenda en que ens puguem trobar les tres parts interessades.
Sinó es rep cap no cia sobre aquesta pe ció abans de la propera reunió de la Permanent, es 

demanarà que aquest punt s’inclogui en el proper Plenari previst pel dia 14 de juliol perquè es 

deba  i es passi a votació dels assistents, perquè en cas que s’aprovi es por  a la seva 

aprovació en el Ple de l’Ajuntament següent.

També s’acorda convocar una reunió conjunta de treball entre les dues Comissions (GrIiCS i 
DHiJS) per tractar aquest tema i altres que per la seva possible repercussió es guin relacionats 

en la revisió dels sistema tarifari actual que esporta a terme des del nostre Grup.

5.- Trobada de treball de tots els Grups de l’OAT per definir les línies estratègiques de l’OAT.

Es proposa organitzar una trobada de debat de totes les persones que treballen als grups per 
posar en comú i conèixer quins són els reptes que estem rant endavant, plantejant-nos una 

sèrie de preguntes com: 

Quines forces tenim en cada grup?  

Cal modificar el funcionament actual de grups tancats ? 

Cal defensar temes de forma oberta  que puguin teniu un interès comú o una mo vació 

personal al marge del grup on estem situades? 
Com anem als barris a donar a conèixer l’OAT i amb quina estratègia i con nguts? 

Quines son les nostres línies estratègiques d’ara en endavant perquè sigui possible portar-les a

terme?

Seria convenient realitzar aquesta trobada en un marc lúdic  compar nt un refrigeri moderat.


