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Dimarts dia 11 de maig de 2021, a les 18:00h 
Per plataforma: meet.jit.si/GDHA  
 
Assistència: 
Rafael Gázquez,; Dolors Frigola; Edurne Bagué  i Mònica Guiteras;  (telemàticament). 
 
Excusat: Xavi Álvarez; Montse Flores; Juan Cano; 
No excusat: Susanna M. Vilagrasa; 
 
 

Ordre del dia: 
 

1 - Aprovació Acta de la darrera reunió mes d'abril (adjunta) 
2 - Debat i aportacions punt 6 (talls aigua). 
3 - Repassar persones assistents a la reunió del dilluns 17 amb 
l'administració i Taigua 
4 - Jornada sobre el DHA (tardor 2021) 
5 - Informacions diverses: (Edurne sobre curs UdG; Plenari abril: 
Informe presentat com a grup DHA (adjunt); acta reunió a tres 
bandes: Administració/Taigua i OAT 8_4_21  
   _____________________________________ 
 
 
1 - Aprovació Acta de la darrera reunió mes d'abril (adjunta) 
S’aprova l’acta. 

 
2 - Debat i aportacions punt 6: “Procediment davant els usos 
inadequats en el subministrament d’aigua”. 

 
S’obre debat sobre el punt 6 inclòs dins de la Instrucció per a la instal·lació de comptadors 
d’emergència social, presentat per l’Ajuntament. 
 
Es recullen els acords, aportacions i esmenes i s’incorporen al document final (veure 
Informe ref. 6/GDHA i JS (21/5/21). 
  

 
3 - Repassar persones assistents a la reunió del dilluns 17 amb 
l'administració i Taigua 
 
A la reunió, hi assistiran la Mònica; el Rafa; l’Edurne i la Dolors. 
 

http://www.oat.cat/
http://meet.jit.si/GDHA
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4 - Jornada sobre el DHA (tardor 2021) 
 
No s’ha pogut tractar el tema. 
Es tractarà a la propera reunió. 

 
5 - Informacions diverses: (Edurne sobre curs UdG; Plenari abril: 
Informe presentat com a grup DHA (adjunt); acta reunió a tres 
bandes: Administració/Taigua i OAT 8_4_21  
 
Informació curs UdG i Universitat de Granada: anàlisi de l’aigua; des de l’acció, polítiques 
socials, resolució de conflictes, etc. La necessitat de plantejar aquests temes i posar 
exemples; i també parlar de la remunicipalització, capital vida, gestió dels comuns, etc.  
 
Com es fa per inscriure’t? 
Es pot assistir a determinades sessions, no cal assistir al curs sencer. 
Passarà més informació. 
 
Sobre els altres punts, la informació que manca s’ha passat per escrit, com a documents 
adjunts a la convocatòria. 
 
 
 

 

http://www.oat.cat/

