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Reunió extraordinària 
Dimarts dia 1 de març de 2022, a les 16:30h 
Per plataforma: meet.jit.si/GDHA  
 
Assistència: Rafael Gázquez; Montse Flores i Dolors Frigola 
Excusades: Mònica Guiteras; Edurne Bagué; 
Absències: Susanna M. Vilagrassa, Xavier Álvarez; Juan Cano¸ Cristina Egitto; Valeria 
Santiago 

 
Ordre del dia 

1. Aprovació acta darrera reunió  
2. Valoració Instrucció i document per enviar al Plenari 

(10/3/22) 
3. Proposta reunió amb l’ajuntament per tractar el 

desenvolupament de la Instrucció  
4. Concretar propostes de treball del grup per difondre la 

Instrucció  
5. Altres  

• Presentació projecte Estudi DHA a Terrassa 
• Participació al Plenari OAT (10/3/22) 
• Jornada DHA (maig 2022) 

 
----------------------------------------------------------- 
 

1- Aprovació acta darrera reunió (25/1/22) 

Recordar que a l’acta surt que el Rafa contactaria amb la FAVT per 
tractar el tema del a-porta i veure si pot servir pel tema Instrucció 
comptadors, o altres situacions de pobresa energètica en relació a 
l’aigua. 

Al Plenari del dia 10/3, es podria aprofitar per demanar que ho 
expliquessin. 

Esperem que la Instrucció tingui un protocol i a la vista de com 
evoluciona, introduïm el tema de la Instrucció. I lligar-ho a la idea que el 
Consell d’Entitats pugui esdevenir la Taula d’Entitats. 

Lligar-ho amb el tema de les visites al barri de ca n’Anglada/Favt i tema 
tarifa social i cànon social. 

http://www.oat.cat/
http://meet.jit.si/GDHA
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S’aprova. 

2  - Valoració Instrucció i document per enviar al Plenari (10/3/22) 
Es comenta el document que s’ha preparat per tal que s'enviï al Plenari amb la 
nostra valoració com a grup. Aquest document, de forma resumida, servirà per 
informar al Plenari OAT (10/3/2022).  

Es llegirà al Plenari. 

3-Proposta reunió amb ajuntament per tractar el seu desenvolupament  

En resposta al correu rebut per part de l’ajuntament, s’informa que es va enviar 

correu mostrant el nostre parer sobre la Instrucció definitiva, i fent constar els 

punts que continuàvem estant en desacord (24/2). Demanant reunió però sense 

concretar dia. 

La nostra posició és que a ser possible, es tinguin en compte les propostes fetes, 

i si la Instrucció es tira endavant tal com està, ja farem pública la nostra posició. 

El més important, és que es porti la Instrucció al Ple municipal i posar-nos a 

treballar per a la seva aplicació. 

 

Sobre el punt de la Instrucció:  

3.- La resolució administrativa que autoritza la col·locació del comptador i 

estableix el seu regim contractual, perd la seva vigència i validesa en virtut de 

les resolucions administratives o judicials que siguin emeses respecte a la 

propietat dels habitatges en què s’hi hagi efectuat el subministrament 

provisional. En el cas que s’acrediti l’alteració de la situació que hagi donat lloc 

a la col·locació del comptador de forma provisional i excepcional o es doni alguna 

causa de denegació recollides en aquesta instrucció. 

Entenem que ha millorat la Instrucció ja que delimita el dret de tercers en relació 

a la propietat de l’habitatge. S’ha concretat que hi ha d’haver una resolució 

administrativa o judicial, (abans, a la pràctica, només amb una carta d’oposició 

de la propietat ja n’hi havia prou per denegar el comptador).Ara, no n’hi ha prou 

amb una carta de denegació, caldrà una Resolució administrativa per part de 

l’administració (Generalitat o Ajuntament), donant la propietat al·lega causes per 

negar el comptador, adreçant-se a l’ajuntament, sense haver de limitar-se als 

arguments de la propietat. 

S’incorpora com a causes per treure el comptador: unes resolucions que poden 

fer l’administració (Ajuntament/Generalitat) o l’Administració de la Justícia. 

 

http://www.oat.cat/
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Repassem els punts no coincidents que surten a la Instrucció.  

• Necessitat d’establir terminis (en els casos d’emergència i en els 
de tràmit ordinari) 

• Ampliar els casos d’actuació d’emergència amb les llars que no 
tenen aigua corrent ni punxada.  

 

Veure conclusions de la valoració Instrucció i redactar per presentar a 

l’ajuntament. 

• El grup DHA entenem que la veritable feina per a l’aplicació de la 

Instrucció comença ara, a partir de la seva aprovació. Per tant, la 

situació, ens obliga a marcar-nos objectius comuns i terminis 

consensuats per fer efectiva la seva implantació i que esdevingui 

una eina útil com dèiem al inici. 

• Es necessari establir un pla de treball amb una metodologia. 

• Caldrà comptar amb un pla estratègic per a la seva implantació. 

(que incorpori a Taigua i a l’ajuntament). 

• Terminis d’execució que ens proposem a curt, medi i llarg termini. 

• Elaborar uns protocols d’actuació que es revisin periòdicament. I, 

sobretot, la Instrucció necessitarà disposar de recursos econòmics. 

En aquest sentit, considerem prioritària la creació d’un Fons Social 

de Solidaritat de Taigua, tal com s’inclou a la Instrucció, tot i que, 

en aquesta, figura com una possibilitat però sense concretar-se 

com una acció a realitzar de forma clara i definida. 

• Ens preguntem quins seran els primers passos? S’actuarà d’ofici 

en els 460 habitatge que accedeixen a l’aigua de forma irregular 

amb la conformitat d’Ofimape? 

a. Incorporar a entitats com Creu Roja, Caritas, o altres a un protocol 

d’actuació; per fer-ne difusió i donar-la a conèixer als col·lectius 

afectats? 

b. Persones referents a Serveis Socials/Ofimape/per Districtes 

c. Carta demanant personar-se a Taigua en 15 dies (demanem 
suport d’APE) 

d. Volem posar en valor el treball comú realitzat juntament amb les 

persones de l’administració. Han estat moltes les que hi hem 

treballat i els esforços emprats. Tot i així, es fa necessari que de 

l’experiència d’aquest procés de treball compartit en traiem 

conclusions. Sens dubte, hem de valorar els aspectes positius com 

també hem de reflexionar conjuntament sobre tot allò que és 

susceptible de ser millorat per poder avançar i consolidar aquesta 

nova forma de treball coproductiu i aquest nou trajecte que estem 

recorrent a tres bandes: administració, empresa pública i 

ciutadania organitzada en el marc de l’OAT. Un trajecte que se 

http://www.oat.cat/
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sustenta en uns nous pilars encara en construcció que haurien de 

ser la base d’una veritable democràcia horitzontal.  

 

4- Concretar propostes de treball del grup de cara a la Instrucció  
• Treballar i fer difusió a les entitats i marcar-nos objectius amb 

aquestes amb el Compromís de l’ajuntament i OAT (reunió a 3 
bandes). 

• Carta demanant personar-se a Taigua en 15 dies (demanem 
suport d’APE)  

• Contactarem amb les entitats, tan bon punt estigui aprovada 

• Campanya difusió, conjunta?  
1. Taigua (rebut aigua, altres) 
2. Tríptic informatiu per districtes  

• Com a OAT? 
1.  Web OAT, enllaçar amb la nova Instrucció (en funció de la 

reunió amb l’ajuntament i saber quan la portaran al Ple). 
2. Grup de comunicació OAT: reunió conjunta i idees 
3. A nivell general: comptar amb el suport de l’OAT  
4. Altres... 

• Premsa? 

• Cal començar pels 460 casos aprox que tenen aigua de forma 
irregular amb la conformitat d’Ofimape? 

• Sobre el terreny, caldrà treballar-ho amb les entitats socials i fer un 
pla de treball amb aquestes per tal de tirar-la endavant. 

 
5- Altres temes  

• Repassar tema Jornada DHA prevista per al 14 de maig 2022 
 

Repassem propostes fetes en reunions anteriors: 

• Una Ponència sobre el DHA amb una perspectiva i visió més 
àmplia, i de futur (convidar a alguna persona que tingui 
coneixement sobre el tema, com ara algú de la RAP (Red de Agua 
Pública). 

• Una part més pràctica, tipus Taula Rodona on tractar temes més 
aspectes pràctics (Instrucció; Estudi DHA; Tarifa social, etc.). 

• Montse, parlarà amb Edurne per recuperar el tema i veure si 
les possibles ponències del Gonzalo o Basteiro es podrien fer. 

• Tema: facturació (ho pots portar tu?) 
 

• Presentació Estudi “Aplicació del DHA a Terrassa” per part 
d’Enginyeria Sense Fronteres. Presentació el divendres 4 de març a 
l’ajuntament. 
 
S’informa sobre aquesta reunió que hi ha convocada amb la Regidora, 
l’equip de Medi Ambient i ESF.                                                             

http://www.oat.cat/

