
 

    Grup Indicadors i Control Social 

 

 

Des de que es va engegar el treball del grup de Control Social s’ha estat treballant en la 

configuració del paper que havia d’assumir com a garant dels 13 principis que acompanyen la 

nova gestió pública de l’aigua a Terrassa,  i especialment el principi de participació ciutadana, el 

principi de transparència i la rendició de comptes de comptes com elements necessaris per 

poder exercir un control social efectiu. 

Durant aquest dos anys de funcionament del grup hem intentat buscar respostes de com s’ha 

d’exercir aquest control social a la gestió de la nova empresa pública Taigua , que depèn de 

forma orgànica de les Direccions de Medi Ambient i  d’Urbanisme i Sostenibilitat, amb un 

element col·laboració de coproducció de idees i projectes . 

També hem intentat establir un marc de debat estable amb l’Administració, Taigua i l’OAT, 

esperant que la Regidora de l’Aigua senyora Lluïsa Melgares tingués un paper més determinant 

en prendre les mesures correctores necessàries, donades les atribucions reconegudes que li 

atorga la EPEL ( la Direcció Estratègica, l’avaluació dels resultats i el control d’eficiència de la 

Entitat), perquè Taigua desenvolupi una nova línia estratègia que millori substancialment la seva 

transparència, participació i rendició de comptes.   

Sinó es d’aquesta manera i la Regidora de l’Aigua no dona el suport institucional necessari a les 

propostes de treball i els objectius que s’aproven en els Plenari de l’OAT, fruït de la dedicació i 

reserca dels diferents grups de treball de l’OAT, resultarà molt difícil avançar i consolidar un nou 

model de gestió participativa i coproductiva. 

S’ha de dir d’una forma clara i contundent, que necessitem una Regidoria de l’Aigua, que 

exerceixi el seu lideratge polític,  que tingui una dedicació oberta a assumir com a seves, les 

propostes objectius i consideracions que es plantegen des de l’OAT per la millora dels serveis i 

de les prestacions corresponents i, que es comprometi a donar les ordres oportunes als diferents 

departaments de l’Administració Pública perquè actuïn amb rapidesa i determinació, aplicant 

les propostes de millora i implantant nous mecanismes d’informació, transparència, d’atenció al 

client, d’accés als ajuts socials i a les bonificacions de l’aigua, el referent a imitar per altres 

municipis que representa l’OAT pot acabar en fracàs. 

L’engranatge de la gestió pública tradicional no és molt procliu a introduir canvis significatius en 

una nova forma de govern que comparteixi les decisions amb la ciutadania. Com a conseqüència 

podem trobar una certa resistència a introduir canvis en la seva rutina de treball quotidiana  o 

acceptar que la ciutadania exerceixi el seu dret a participar activament, com una part més, en la 

coproducció de noves idees que millorin la nostra gestió pública d’un servei públic, que és un bé 

comú i un dret humà, com és el cas de  l’aigua. 

En les poques reunions que hem pogut mantenir a tres bandes Polítics-Administració, Tècnics i 

l’OAT estan sorgint algunes controvèrsies i una certa reticència a considerar la representació de 

l’OAT com una part més en la solució dels problemes de gestió actuals . Hem hagut de sentir 

comentaris desafortunats d’algun gestor públic, que es considerava atacat o que es posava en 

qüestió la seva tasca. Quan demanem més transparència o més participació activa de l’OAT per 



acordar qüestions que van en la línia de millorar aspectes del servei en benefici de tothom, no 

qüestionem el treball dels gestors públics, al contrari, volem contribuir amb el nostre granet de 

sorra, a consolidar una nova gestió pública de l’aigua de qualitat .  

Les persones que formem part de l’OAT, com a ciutadania organitzada, que treballem de forma 

desinteressada, amb una gran dedicació del nostre temps personal i amb uns recursos materials 

molt limitats, volem que se’ns tingui en compte i se’ns reconegui legítimament com una part 

més en la gestió de l’aigua, se’ns mostri un respecte que hem guanyat a pols durant més de dos 

anys que funciona l’OAT, hem demostrat que es pot confiar en nosaltres i que com a OAT estem 

tenint molta paciència davant la lentitud i la falta de resposta de l’Administració Local, dels 

informes i propostes que hem presentat durant aquests dos anys de funcionament. 

Necessitem que de la forma més urgent possible es reconegui amb fets, tot el treball realitzat 

per part del Grup de DHA i JS, pel que fa a la urgent modificació de les vies d’accés als ajuts 

socials de Taigua , a les bonificacions per trams de Taigua i del Cànon social, de l’ACA . 

Per tot això demanem que: 

1. S’obri un debat ampli a tres bandes, per aconseguir una nova pàgina Web de Taigua que 

compleixi amb uns valors essencials de transparència que inclogui aspectes com:  

a. La transparència activa i informació de la Entitat, una pàgina web que faciliti les 

relacions i la participació amb la ciutadania, la transparència econòmica i 

financera, la transparència en les contractacions, convenis, subvencions i cost 

dels serveis, la transparència en matèries d’urbanisme, obres públiques medi 

ambient, la transparència en el dret d’accés a la informació. 

2. En la informació publicada ha de ser de fàcil comprensió, accessible i directa  

3. Determinar uns indicadors com a referencia  els que aplica Aquavall : ITA (80 indicadors 

de gestió municipal) o d’altres indicadors que es considerin necessaris, fruït del debat 

de les tres parts, que serveixin per valorar la gestió de l’aigua en totes les seves 

derivacions. Restem pendents també d’un treball de recerca “Master” de un grup de 

treball de la UPC. 

4. Determinar, tal com es recull en el Pla Estratègic recentment aprovat pel Ple, com 

s’aplicaran els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 i elaborar de forma anual 

un informe sobre el seu grau de compliment.  

5. Elaboració i publicació d’una *carta de serveis dels departaments relacionats amb 

l’atenció als usuaris/usuàries del servei de Taigua, en la línia de les existents en la resta 

la plantilla de  l’Ajuntament de Terrassa, perquè la ciutadania pugui fer palès el seu grau 

de satisfacció dels serveis rebuts i la gestora del servei la pugui avaluar i conèixer quins 

són els seus drets i deures. 

6. S’ha aprovat en el Ple de l’Ajuntament, un document titulat Línies Estratègiques dels 

servei d’abastament de l’aigua de Terrassa que contempla molts aspectes positius, i que 

ha comptat amb la participació de l’OAT, però el seu resultat encara no s’ha traslladat a 

la web de Taigua, i en conseqüència es pot convertir en un treball més que es queda al 

calaix de l’Administració. 

Com a grup de Treball de Indicadors i Control Social, vam fer un retiment de comptes a finals de 

l’any 2020, en el document que es va elaborar es van analitzar el compliment dels 13 principis 

que tindria que complir Taigua i que donen valor a la nova cultura de l’aigua a Terrassa, amb 

resultats no massa encoratjadors . 



No es va aconseguir que l’Ajuntament i Taigua realitzés un retiment de comptes específic de la 

gestió de l’aigua, on expliquessin quina ha estat la feina realitzada, els objectius complerts, els 

objectius futurs, i quins entrebancs han tingut degut a la implantació dels contractes amb Mina, 

als litigis jurídics presentats pel grup Agbar, etc., però van declinar la seva participació i no va 

ser possible avaluar aquesta informació, fet que lamentem molt. 

Creiem que aquesta situació no es pot tornar a repetir, la Rendició de Comptes és un espai de 

participació on la EPEL Taigua de forma preferent, ha de donar explicacions de forma pública i 

oberta a les organitzacions socials, i a la ciutadania en general, sobre les decisions preses durant 

la gestió, els recursos assignats, els resultats positius o negatius obtinguts, i els reptes del futur.  

 No es pot entendre com molts dels informes que s’aproven en el Consell 

d’Administració, que no fan més que confirmar la bona decisió de recuperar el servei 

públic de l’aigua, de forma inexplicable, no els han publicat on correspon, en la  web de 

Taigua, perquè tota la ciutadania en pugui tenir coneixement i entendre que està 

aportant de nou la nova gestió pública de l’aigua . 

 No és acceptable que després de més de dos anys de funcionament els acords i 

documents aprovats del Consell d’Administració de Taigua encara no estiguin penjats 

en la web de Taigua com una informació normalitzada i accessible a tothom. 

 No és acceptable que la informació que reben els nostres representants de l’OAT es 

faciliti amb una antelació de 2 a 4 dies, perquè els puguin analitzar i decidir la orientació 

del seu vot. Cal modificar el Reglament del Consell, creiem convenient proposar aquest 

punt en l’ordre del dia en el proper Consell, i passar-ho a votació entre els participants. 

 No és acceptable que, a dia d’avui no tinguem cap resposta, de les reiterades peticions 

de l’OAT perquè l’Ajuntament valorés jurídicament quins documents aprovats en el 

Consell d’Administració, no son susceptibles de publicació , pensem que el més pràctic 

seria que quan un document es considera confidencial, es faci constar en la mateixa 

reunió, considerant la resta com a informació que es pot publicar. 

 No es acceptable que per una falta de informació i comunicació de la web de Taigua, 

una part de la ciutadania amb pocs recursos o amb famílies de més de 3 membres, es 

vegin perjudicats per la falta de gaudi de determinats ajuts socials (tarifa social Taigua, 

Cànon Social ACA, bonificacions per trams per a famílies de més de 3 membres) que 

poden alleugerar el pagament de la factura. Se’ns va manifestar per part de la Directora 

de Medi Ambient, Anna Crispi, que aquest any 2021 es faria el bolcat de les dades del 

padró a les factures de Taigua, fet que no podem acreditar, i que creiem segueix 

provocant un perjudici econòmic en las factures per a totes aquelles famílies de més de 

tres membres, que per si mateixes no han regulat la informació del padró o d’aquelles 

famílies que tenen un membre amb un 75 % de grau de discapacitat, que per 

desconeixent i una falta de informació de Taigua, no es poden beneficar d’un descompte 

reconegut.  

Finalment com a Grup de Indicadors i Control Social volem que no pararem fins aconseguir que 

Taigua a part de demostrar que la gestió pública ha estat un encert , només estem al principi 

d’un camí perquè la gestió de l’aigua a Terrassa sigui coparticipada entre la ciutadania i el govern 

local. No defallirem fins a aconseguir que totes les nostres peticions raonables formin part de la 

gestió habitual de l’Ajuntament, com a màxim responsable del servei, i de Taigua com a Empresa 

Pública gestora. 

 



a)Accions a proposar per part del Grup de Indicadors i Control Social en els Plenaris de l’OAT: 

Per donar-li força al continguts dels informes es necessari que s’aprovin (només els que es 

considerin estratègics), prèvia inclusió en l’ordre del dia del Plenari, per tots els assistents i es 

facin arribar al equip de Govern de l’Ajuntament. 

b)Proposta al Consell d’Administració. 

En la propera reunió incloure en l’ordre del dia la modificació dels reglament pel que fa als 2 

dies(mínims) de convocatòria de la reunió a un mínim de 10 dies. Proposar que es faci un codi 

ètic de funcionament del Consell. 

c) S’aprova pel Grup de Treball que a mitjans de setembre del 2021 s’obri un procés de 

participació amb les Entitats i AA.VV. dels Districtes de Terrassa per donar-los a conèixer els 

informes aprovats pel diferents Grups de Treball de l’OAT, amb diferents objectius a assolir: 

 Que les entitats i AA.VV. coneguin quines són les propostes que es fan des de l’OAT a 

l’Ajuntament i Taigua. 

 Quina ha estat la resposta de l’Administració Local sobre aquests informes? 

 Buscar el recolzament dels Districtes representats en les Entitats i AA.VV. dels informes, 

per pressionar a l’Ajuntament perquè apliqui les propostes de l’OAT. 

 Presentar només els informes de més interès general com per exemple :  

a) tarifes socials, bonificacions trams per famílies de més de 3 membres, bonificacions 

per familiars amb discapacitats, Canon Social de l’ACA, Fons Social de Taigua. 

b) Transparència en la informació i millora substancial dels itineraris per demanar els 

ajuts socials i bonificacions. Carta de serveis i Oficina Online. Modificació pàgina 

Web de Taigua. 

c) Comptadors solidaris. 

d) Com millorar la qualitat de l’aigua. 

e) Rendiment de la xarxa per barris, pèrdues d’aigua.  

f) Comptadors-lloguer- lectura, situació actual segueix la gestió de MINA, problemes i 

solucions. 

Annexes: * 

https://www.aiguesdevilafranca.cat/Portals/0/Clients/BOPB_Carta_Serveis_Aigües.pdf?ver=20

18-04-25-125015-633 

https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/ecs/010.html  

http://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/C_Transparencia_i_bon_govern/01-

organitzacio/carta_serveis_ACA.pdf  

https://transparencia-aquavall.es/  
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