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 Acta de la reunió del GRUP D’INDICADORS I CONTROL SOCIAL

Dia: 26/04/2022
Hora: 16:00h
Lloc: UPC TR10

Assistents:  Paco  Rodriguez,  Paco  Zaurin;  Emili  Garcia,  Martí  Rosas  i  Santi
Aragonès.

Ordre del dia: 

1.- Preparació de la nostra participació com OAT a la trobada d’entitats del 
Districte 6 del dia 15 de Maig.

Vistes les característiques de les entitats i associacions que participaran en aquest 
acte es decideix aprofitar-lo per difondre els tríptics de Què es l’OAT? i l’altre sobre 
els ajuts socials sobre la factura de l’aigua de Taigua i de l’ACA. Es muntarà la carpa
de l’OAT i el Grup de Qualitat de l’Aigua, podrien fer un tast de les aigües a l’estil de 
com es va fer el Dia del tercer aniversari de l’OAT.
El dia 9 de maig a la reunió del Grup de Comunicació de l’OAT es podrà concretar 
més que fer a nivell informatiu en aquest acte.

Es valora que caldrà sol·licitar la nostra assistència a la propera reunió del Districte 6
prevista pel mes de juny, per tal d’establir contactes amb les diferents entitats i 
associacions que hi assisteixin amb l’objectiu de calendaritzar unes trobades 
específiques per cadascuna d’elles que mostrin interès per reunir-nos.
En aquesta línia caldrà treballar amb el Grup de Comunicació i la resta de Grups de 
treball de l’OAT, per recopilar informació d’interès per a la població, com per 
exemple : 

 El Grup del Dret Humà de l’aigua haurà d’aportar informació sobre els ajuts 
socials (tarifa social, cànon social, comptadors d’emergència, etc).

 Informar sobre la situació dels comptadors d’aigua, especialment pel que fa a
la quota de conservació i manteniment que ha quedat obsoleta. ( Caldria un 
posicionament ferm per part de l’OAT-FAV de que fer davant una imminent 
factura anual de Mina per aquest concepte)

 El Grup de Recerca i Innovació, haurà de demanar informació a Taigua sobre
la situació actual de la xarxa d’abastament d’aigua potable al Districte i sobre 
si existeixen projectes de renovació i millora. 

 La Taula d’Educació pot presentar la maleta pedagògica.
 S’acorda també preparar una enquesta escrita amb preguntes de fàcil 

resposta per recollir l’opinió dels presents a aquest acte.

El Paco Zaurín proposa aprofitar les festes majors dels barris per seguir informant a 
la ciutadania sobre les activitats de l’OAT i com a Grup presentarem aquesta 
iniciativa a la Permanent. S’acorda demanar a la nostra coordinadora, l’Eva 
Nogueras que s’informi sobre les dates de la celebració d’aquestes festes majors.
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2.- Indicadors

S’informa que en la presentació de la trobada oberta que es va fer amb el consultor 
Joan Gaya sobre el seguiment del Pla Estratègic de l’abastament d’aigua potable de 
Terrassa, en el document  que va presentar i havien tota una sèrie de noves 
propostes sobre indicadors i feia una valoració de tots els que existien en els àmbits 
de Taigua i Ajuntament,  també va fer una valoració dels presentats per l’OAT, i una 
crítica sobre aquests últims en el sentit que no controlaven l’aplicació dels objectius 
de les Línies Estratègiques.
El Grup d’IiCS creu que els Indicadors resultants no només han de ser efectius per 
fer el seguiment de les Línies Estratègiques de la gestió de l’aigua, sinó que també 
han de ser d’utilitat per fer efectiva l’aplicació dels 13 principis de la gestió de l’aigua 
de l’OAT i dels ODS 2030.

Es planteja que  degut a la varietat de propostes sobre Indicadors existents que 
provenen dels tres àmbits de gestió, Taigua. Ajuntament i OAT, es considera 
necessària impulsar una sèrie de trobades a tres bandes establin un calendari de 
reunions amb l’objectiu d’unificar criteris.

Es considera necessari identificar quins seran els representants més idonis de 
l’Ajuntament i Taigua per treballar adequadament el tema indicadors? Surten noms 
com Ramon Vàzquez (Gerent de Taigua) i de l’Anna Crispi (Cap del servei de Medi 
Ambient) o de les persones que en deleguin.

El Marí Rosas es compromet a fer-nos arribar aviat una primera proposta de quan i 
com fer les reunions a tres bandes.

3.- Estat del projecte de les ajudes europees per la instal·lació de comptadors 
intel·ligents.

El dijous dia d’abril hi ha prevista una reunió amb l’Ajuntament per tractar aquest 
tema en el qual assistiran El Joseba Quevedo i el Paco Rodríguez en representació 
de l’OAT.
Es comenta que el resultat del treball ha de ser guanyador i molt ben treballat, per la 
qual cosa es contempla la necessitat d’un assessorament d’especialistes en tramitar 
aquest tipus de projectes.

4.- Informe sobre la unificació de criteris per accedir a la Tarifa Social de 
Taigua i al Cànon Social de l’ACA.

Es valora l’Informe que s’ha treballat per part dels dos grups de l’OAT : Dret Humà i 
Justícia Social,  i Indicadors i Control Social com un document molt important que té 
com a objectiu millorar l’accés als ajuts socials existents en la matèria de l’aigua i 
eliminar barreres burocràtiques, tal com ho fan altres Ajuntaments com Mataró, el 
Prat, o la mateixa Àrea Metropolitana, que han unificat en un sol tràmit la sol·licitud 
dels dos ajuts Tarifa Social i Cànon Social per aconseguir augmentar el nombre de 
famílies que se’n puguin beneficiar.

S’obre un debat sobre un punt de l’Informe el Fons Social de l’Aigua en el que hi ha 
diferents posicionaments, un favorable a que aquest Fons Social sigui a càrrec de la 



 Observatori de l’aigua de Terrassa GRUP DE TREBALL D’IiCS 
 www.oat.cat

Empresa Pública de l’aigua i l’altre posicionament favorable a que aquest Fons 
Social estigui integrat en la resta d’ajudes socials que es donen des de l’Ajuntament 
a càrrec del seu pressupost anual.
No s’arriba a cap acord en aquest punt i es deixa obert per fer un debat en la 
Permanent o en el Plenari de l’OAT.

5.- Estudi sobre la revisió de les tarifes de la factura de l’aigua.

Sobre el tema tarifes aniria bé que el Paco Zaurín i l’Emili Díaz fessin un document 
amb les seves consideracions més importants sobre quina nova configuració de 
conceptes hauria de tenir la nova factura de Taigua. En l’actual factura no es 
contempla el concepte del clavegueram necessari per completar el cicle integral de 
l’aigua tal com es defineix la gestió de Taigua.
Aquest concepte, que suposa uns 700.000 €/anuals, es paga amb el pressupost 
general de l’Ajuntament de Terrassa amb els impostos de l’IBI, que pensem s’hauria 
d’incloure aquesta despesa en el resultat de comptes de Taigua, per contra tenim 
que els equipaments municipals deixen de pagar més de 700.000 €/anual + IVA 
10%, a Taigua per l’aigua subministrada.

Caldria establir un preu bonificat per aquest concepte, però d’alguna manera s’hauria
de fer un ingrés a Taigua per aquest concepte, a l’igual com ho fa l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, que paga la totalitat del seu consum d’aigua al preu del primer 
tram i no paga quota de servei.

Si s’apliqués de forma provisional l’import actual del clavegueram, 700.000 €, en la 
factura de l’aigua dividit per uns 100.000 usuaris el seu resultat seria de 7 euros/any,
un resultat insignificant, però que incorporaria en la factura aquest nou concepte de 
clavegueram.

S’acorda que en Paco Zaurín i l’Emili Garcia es posaran en contacte amb la 
responsable d’atenció al públic de Taigua, Susana Abad, i li faran arribar tota una 
sèrie de preguntes relacionades amb la factura de l’aigua.

Es considera necessari que un cop obtingudes totes les dades sol·licitades des del 
nostre Grup es faci un document amb les línies més destacades sobre com ha de 
ser la nova estructura tarifària.


