
ACTA GRUPS TREBALL OAT 

GT: DHAJS 

DATA: 27/11/2019 

ORDRE DEL DIA: 

-   Aprovació de l'acta de la reunió anterior. 
-   Posada en comú d'informacions. 
-   Repàs de la documentació de referència. 
-   Repàs de les tasques encomanades a l'acta. 
-   Debat sobre objectius i noves tasques. 
-   Debat sobre funcionament del grup i pròxima reunió. 
-   Altres temes sobrevinguts. 

ASSISTENTS: Rafa Vázquez, Mercedes Garcia,  Juan Martínez, Juan Cano, Dolors Frigola, Valeria 

EXCUSEN: Edurne Bagué 

ALTRES MEMBRES:  

 

 

Punt 1: Aprovació de l’acta de la reunió anterior 

1.- Acords. 

Rafa la tornarà a enviar per aprovar-la 

  

 

Punt 2.: [Posada en comú d’informacions 

- La carta enviada a la Luïsa Melgares i que es va passar al grup, demanant 
informació sobre la diagnosi de com s’ està aplicant la llei i la instrucció, arran 
de les cartes que van rebre algunes persones per part de TAIGUA sobre talls i 
manipulacions de comptadors. 
No hi ha resposta a la carta 
-Als últims dos anys no s’ha fet cap tramitació de col·locació de comptadors- 
-S’explica que les cartes que han arribat a la Valeria s’han passat en Noel Duque 
i en David García amb l’informe de vulnerabilitat i l’instancia 
-Hi ha una comissió interdepartamental  que esta treballant el protocol i l’OAT 
ha demanat ser-hi en la comissió per coresponsabilitat.  
Estan trucant per telèfon denegant el comptador. 
-S’obrirà un correu de “justícia energètica “ per compartir amb Drets socials, 
OAT i Consell 
-La Valeria començarà a fer xerrades a les Associacions de Veïnes sobre drets i la 
no criminalització de les persones vulnerables 
 



Punts claus del debat:  

- Les cartes han sigut la manera d’actuar de sempre 
- Sembla que no hi ha instruccions clares per Serveis Socials. 
- LA instrucció no s’està seguint 
- TAIGUA està fent un diagnòstic de les instal·lacions il·legals que hi ha i un estudi de 

fuites d’aigua, les que són per canalitzacions dolentes i les que són punxades 
- Al 2016 quan es va aprovar la instrucció es van col·locar 33 comptadors per 6 mesos, 

i quan va passar el termini, al denunciar els propietaris es va paralitzar. 
LA informació no es clara, la resposta als comptadors es segueix reclamant. 

- Amb l’informe de vulnerabilitat no es talla el subministra 
- A protocols d’altres ciutats com a Sevilla consta que es paralitza la facturació i no es 

renoven els contractes però no treuen els comptadors. 
- A nosaltres ens interessa que el protocol vagi avançant i participar en la seva 

elaboració.  
- Qui ha de donar el permís per el comptador, la comunitat de propietaris o l’amo? 

-  

Acords: - En el protocol ha de constar: 

Que no hi hagi talls de subministrament  aportant l’informe de vulnerabilitat. 
Coresponsabilitat del propietari o denuncia per malversació d’un bé públic 
Garantir que TAIGUA demani abans l’informe d vulnerabilitat 

- Revisarem el protocol de Blanes per assessorar-nos 
- Demanar que es formi als tècnics sobre pobresa energètica 
- Revisar la instrucció que tenim aprovada i comprovar els elements que no es 

compleixen 

Responsables:                                                                               Termini: 

 

 

Punt 3: Repàs de les tasques encomanades a l’acta 

La sentencia de Manresa. L’Ajuntament aporta la idea de l’aigua com a dret i com a salut 
pública però l’autorització del comptador la dona el jutge 

Propostes:  

Punts claus del debat:  

Acords: 

Responsables:                                                                               Termini: 

 

 

Punt 4: [títDebat sobre objectius i noves tasques] 

Propostes:  -Es planteja que la web actual es molt dolenta i s’hauria de modificar 



                      Punts claus del debat:  

 Des de TAIGUA també ho tenen clar i la van millorant 

 Un dels 5 punts objectius dels nostre grup es treballar com arriba la informació a la gent 

Acords: Compartir informació sobre protocols i webs (Barcelona, Cadis, Valladolid, Blanes) 

               Reunió amb l’APE 

Responsables:                                                                               Termini: 

 

 

Punt 5: 

Participació al Plenari [títol] 

Propostes: Al Plenari el nostre grup farà un relat del que hem fet fins ara  

Punts claus del debat:  

Acords: 10’ Juan explicarà el que ha fet el nostre grup 

              15’ Valeria explicarà dins de espai drets que està passant amb les cartes, informació 
de casos... 

Es decideix convidar al Plenari a la Síndica de Terrassa 

Responsables:                                                                               Termini: 

 

 

 

PUNTS O TASQUES PENDENTS: 

-Compartir informació sobre protocols i webs d’altres ciutats (tots/totes) 

-Reunió amb l’APE (Juan) 

-Preparació plenari intervenció Valeria (Dolors, Rafa, Valeria) 

-Recopilació de documentació i priorització per treballar-los (Juan) 

 

- 


