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 Acta de la reunió del GRUP del Dret Humà a l’Aigua i Justícia Social

Dia: 23/09/2020
Lloc: Via Telemàtica

Assistents: Rafa Gàzquez, Mercedes Garcia, i Dolors Frigola
Excusen: Valeria Santiago, Juan Cano, Mònica Guiteras 

Ordre del dia: 

Punt 1 - Elecció de la persona que ha de fer de representant del grup DHA a la 
Permanent de l'OAT
Punt 2  Qui forma part del GDHA: repassar assistència
Punt 3 - Situació actual del DHA a Terrassa després del període marcat per l'estat 
d'alarma (instal.lació comptadors, etc
Punt  4 - Problemàtica sorgida amb els darrers rebuts de Taigua per l'increment de les 
factures (lectures estimades; augment dels trams de consum d'aigua; postura de Taigua;
com ha afectat a les llars que s'acullen a la Tarifa social d'aigua, etc)
Punt 5:  Breu repàs dels temes pendents i treballats (Protocol de fraus; Instrucció 
comptadors...)

ALTRES MEMBRES:  
Punt 1 - Elecció de la persona que ha de fer de representant del grup DHA a la 
Permanent de l'OAT.

El Reglament de l’OAT indica que la persona representant ha de formar part del Plenari. 
Davant la no assistència de les altres persones del grup que podrien desenvolupar 
també aquesta tasca, es decideix que sigui la Dolors Frigola qui representi el grup a la 
Permanent.

En aquest punt també es tracta el tema de la interlocució del grup amb Ajuntament. Es 
considera necessari que també hi participi la presidència de l’OAT.
 
Punts claus del debat: Decidir la persona que representarà el grup DHA i JS a la 
Permanent de l’OAT
Propostes: 
Acords: 
Responsables:                        Termini: 
Punt 2  Qui forma part del GDHA: repassar assistència (com gestionem el tema dels 
companys estudiants que van fer el màster sobre “pobreza del agua en Terrassa”).
Es fa un repàs de les persones que formem el grup.
Siguem les que siguem volem continuar la feina iniciada. 
Propostes:

 llegir i debatre sobre el treball del Carlos i la Nataly “pobreza del agua en 
Terrassa”.

 Passar informació al Carlos de les nostres reunions i proposar-li que faci un 
seguiment del nostre treball com a DHA Terrassa, a mode d’auditoria externa. 
(Pendent)

 Passar un correu al Carlos i agrair el seu treball. 
 Passar-li el document incidències en les fras. 3r trimestre amb les nostres 

observacions i propostes.
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Punts claus del debat: Valorar la capacitat del grup per fer front a la feina. 
Acords: els de les propostes
Responsables:    Dolors (passar correu al Carlos)                                                              
Termini:
Punt 3 - Situació actual del DHA a Terrassa després del període marcat per l'estat 
d'alarma (instal.lació comptadors, etc)

Cal recuperar la interlocució amb l’ajuntament / Taigua per disposar d’informació sobre 
la situació actual.
Segons presa de contacte a entitats socials, per exemple, la PAH: Ara mateix,  hi ha 
problemes més urgents a les llars que el tema de l’aigua.

Tarifa social: a finals del 2019 eren 2.500 llars. Amb la Covid es va veure augmentat el 
nombre de llars que van sol.licitar la tarifa social de l’aigua.
No sabem quantes sol.licituds s’han concedit. 

Propostes: Buscar xarxes de complicitat amb les entitats socials de cara a pressionar, 
si cal, en temes de DHA i justícia social. 

Punts claus del debat: Cal recuperar la interlocució amb l’ajuntament / Taigua.

Acords: Es plantejarà a la Permanent i a la presidència la necessitat de recuperar la 
interlocució amb l’Ajuntament.
Responsables:                                                                               Termini:

Punt  4 - Problemàtica sorgida amb els darrers rebuts de Taigua per l'increment de les 
factures (lectures estimades; augment dels trams de consum d'aigua; postura de Taigua;
com ha afectat a les llars que s'acullen a la Tarifa social d'aigua, etc) 

Comentem el document base que s’ha presentat a iniciativa de la Dolors i que analitza la
situació creada i planteja alternatives i propostes de treball amb l’ajuntament.

Creiem que el tema va més enllà del GDHA.
Hauria de fer-se extensiu al  Grup Control Social i al Plenari de l’OAT.
[títol]
Propostes: Es proposarà a la Permanent que assumeixi aquesta proposta d’anàlisi i al 
Grup Control social la possibilitat de treballar-lo conjuntament. 
Punts claus del debat: 
Acords: veure Propostes.
Responsables:                                                                               Termini:

Punt 5:  Breu repàs dels temes pendents i treballats (Protocol de fraus; Instrucció 
comptadors...)
Es fa un repàs dels documents treballats.
Propostes:

 Comprovar si el document resum de protocol fraus està entregat a l’ajuntament 
(Mercedes ho pregunta).

- Reiniciar el debat/ negociació amb l’ajuntament sobre la Instrucció que ha de 
regular la instal.lació de comptadors a les llars d’ocupació en precari.

- Idem document “protocol fraus”.

Punts claus del debat: 
Acords: veure propostes 
Responsables:                                                                               Termini:
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PUNTS O TASQUES PENDENTS:
1 – Penjar actes de les reunions i convocatòries a la web OAT (de moment, no ho 
podem fer fins disposar dels permisos, etc. Podria ser que aquesta tasca la realitzi la 
nova figura de coordinació de l’OAT (segons reunió de la Permanent 24/9/20). 
2 – Comprovar si estan penjades les darreres 
3 –Mirar model d’actes i compartir tots els grups.
Caldria proposar a la Coordinadora que fes un model homogeni per a tots els grups de 
l’OAT.

ORDRE DEL DIA PROPERA REUNIÓ DIA  21/10/2020
1 – Informació Plenari i Permanent
2 – Document a debat sobre l’increment de les factures del 3r trimestre de Taigua: 
resposta de la Permanent i del G Control Social.
3 – Comentar el document Protocol de fraus (dret d’accés a l’aigua). Mercedes portarà 
ordinador per comentar les casuístiques a través del projector.
4 – Instrucció comptadors (cal demanar permís al propietari? Mirar altres ajuntaments 
Salt, Manresa; Mataró; Agbar-Ajuntament Barcelona...) 
Rafa: buscarà arguments per contrarestar el tema del permís propietari.  


