
OBSERVATORI DE L’AIGUA DE TERRASSA 
GT: Dret Humà a l’Aigua i Justícia Social 

ACTA DE LA REUNIO DE DATA: 20/06/2019 

ORDRE DEL DIA: 

1. Benvinguda.  
2. Presentació dels components.  
3. Presentació dels motius per la constitució del grup.  
4. Debat sobre objectius y funcionament del grup.  
5. Nomenament de la persona que exercirà la coordinació/representació del grup.  
6. Altres temes sobrevinguts.  
 

ASSISTENTS: Edurne Bagué, Angela Maria Moreno Barros, Francisco Garcia Garrido, Joan Cano 
Ortiz, Juan Martínez, Mercedes García Ortiz, Rafael Gàzquez Sancho, Xavi Pallares. 

EXCUSEN ASSISTENCIA: Dante Maschio 
 
ALTRES PERSONES CONVOCADES: Alejandra Calleros, Miguel Angel Orduño Torres, Natalia 
Sarmanto.  
 

Punt 1: Presentació dels motius per la construcció del grup  

Propostes:  

L’OAT s’estructura en GT (Grups de Treball) que s’articulen i entomen els encàrrecs derivats 
dels principis rectors del servei i els seus objectius. En el cas del GT de Dret Humà a l’Aigua i 
Justícia Social (DHAJS) es vincula amb l’objectiu d’Aigua com a Dret Humà que es composa 
dels principis de Dret d’Accés i Preu Just. Aquest objectiu i principis es defineixen al 
Reglament de l’OAT i queda recollit en el seu Pla de Treball.  
 
Tot això queda recollit en la descripció de l’àmbit de treball 6 a): 
 

“Estudi/proposta sobre dret humà, justícia social, prestació patrimonial de 
caràcter públic no tributari. Es tracta de documentar experiències de 
tractament del dret humà a l’aigua, documentar la revisió de la DMA en 
aquest sentit, modelitzar diferents propostes de preus i trams de la prestació 
patrimonial. Possiblement passarà per un grup de treball amb tres 
subcomissions, una sobre dret humà i justícia social, altra sobre estructures 
tarifaries i modelització, i altra de costos del cicle de l’aigua, per a després 
d’un temps fer que les tres treballin juntes”.  

 
Juntament amb això, sorgeix una proposta per part de la APE en el Plenari entorn la situació 
d’emergència a la ciutat de Terrassa i demanant més dades i informacions concretes de 
l’estat de la qüestió. Des de TAIGUA mostren interès perquè al final hi ha connexions entre 
la realitat (no sempre registrada ) en torn la situació d’emergència i possibles quantitats 
d’aigua considerades “fuites” que es vinculen amb aquesta situació en diferents llars de la 
ciutat.  



S’informa que el dia 25J en el Plenari de l’OAT des de l’Ajuntament presentaran un informe 
amb les dades que hagin pogut recopilar i centralitzar, atès que arran la recuperació del 
servei, poden començar a unificar informacions que procedien de diferents fonts (serveis 
Socials, Mina, etc) 

D’allà en surten un seguit de reunions amb diferents actors, òrgans i entitats vinculades a la 
temàtica. De les dues reunions mantingudes, surten 5 eixos que poden ajudar a concretar 
com articular i orientar de forma concreta l’arrencada del treball del GT de DHAS. 

(1) Informe diagnòstic sobre l’aplicació de la Instrucció sobre comptadors solidaris, i 
l’aplicació de l’article 6 de la Llei 24/2015.  

(2) Revisió/definició del protocol d’actuació en tant que de les primeres reunions s’ha 
detectat que hi ha descoordinació entre àrees i buits en els procediments.  

(3) Revisió/definició del sistema d’informació a la població 
(4) Indicadors de seguiment de l’aplicació del dret humà a l’aigua a la ciutat. 
(5) Estudiar l’abast de la problemàtica a nivell de ciutat. Vinculacions entre instrucció, 

Llei, precarietats i costos. 

Punts claus del debat:  

(1) Què és la vulnerabilitat? Qui és vulnerable? 
(2) La dimensió de la problemàtica i el desbordament real per part de l’Ajuntament 
(3) L’interès comú de tothom de fer feina en profunditat per trobar solucions i 

respostes adients, també TAIGUA perquè aflora que part del volum d’aigua no pagat 
és comptat com fuites de la xarxa. Necessitat de comprendre la dimensió real (tan 
com es pugui) per poder comprendre també els costos associats al servei, i poder 
quadrar bé els números. Tot està connectat.  

(4) En part arran de l’exposició de la situació per part de la APE, ja s’està treballant, des 
de l’ajuntament per recopilar les dades procedents de diferents fonts (serveis 
socials, empresa, etc) que serviran de punt de partida i que es presenten en el 
Plenari de l’OAT del 25J. 

Acords: 

Responsables:                                                                               Termini:  

 

Punt 2: Debat sobre objectius y funcionament del grup.  

Propostes:  

(1) El treball es desenvoluparà juntament (coordinació) amb diferents àrees de 
l’ajuntament vinculades amb la temàtica. Serà un estudi coordinat. 

(2) Hi ha la part dels indicadors resultants de l’anàlisi de les dades que treballem que 
serviran al grup d’indicadors i de sistema tarifari i modelització (com trobar 
resposta/encaix en termes tarifaris) que es durà a terme des de l’Ajuntament. 

(3) El treball d’aquest grup comprèn aspectes que formen part del Pla Director. 
(4) Jornada Tècnica intermunicipal amb la participació de municipis que estiguin duent 

a termes experiències de implementació de polítiques en torn el DHAS (ESF; APE; 
OAT, ODESC) 



Punts claus del debat:  

La pedagogia, fer entendre que no ha d’haver espai per l’estigma perquè tothom està molt a 
prop i molt lluny de patir situacions d’exclusió, risc i impossibilitats d’accés a l’aigua. 

Poder aportar elements que permetin fer front a la problemàtica de caràcter més 
estructural i no de casos particularitzats (com a dret col·lectiu). 

Acords: 

(1) Començar a treballar agrupant documentació bàsica: 
• Llei 24/2015 
• Instrucció 
• Protocol actual 
• Denúncia APE 
• Dades  
• Informe que l’Ajuntament presentarà en el Plenari del 25J 
• Estudi DDHH aigua d’ESF (Xavier Pallarès el descarregarà i passarà, però es pot 

localitzar al web d’ESF) 
(5) Loalització de casos que estiguin aplicant mesures d’implementació del DHAS.  

• Valladolid 
• Cádiz 
• Rubí 
• Barcelona  

En principi en Xavi P. Contacta Cádiz, BCN i Rubí 

Quedaria Valladolid (?) 

(6) Que cadascú treballi la documentació per establir eixos de treball més perfilats en la 
següent reunió (Setembre/octubre) 

(7) Entre setembre i octubre s’ha de fer el Pla de Treball 2020, tasques, objectius i 
projecció de necessitats(pressupostar). 

 

Responsables:    coordinació del GT i seguint criteris de funcionament: Xavier Pallares (APE) i 
Juan Martínez (OAT/Taula)                                                                            

Termini: propera reunió mes de setembre (a partir de la 3a setmana) 

 

PUNTS O T ASQUES PENDENTS: 

- Sistema d’organització de la documentació i de treball en línia (Pendent) 

-concretar la data de la propera reunió (Pendent) 

 


