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SISTEMA TARIFARI 

S’ha creat un subgrup de treball perquè treballin el sistema tarifari  de Taigua amb l’objectiu 

d’aconseguir que el nou sistema inclogui nous conceptes a determinar per les dues parts que 

un nou imptinguin en compte tots els costos derivats al cicle integral de l’aigua, revisar la 

excepció de pagament que té l’Ajuntament dels seus consums propis, o les repercussions 

actuals i futures que comporta l’encariment de la despesa energètica o les inversions que 

s’han d’aconseguir amb la implantació del Pla Director. Les dues persones designades per 

treballar aquest tema, són en Paco Zaurin i l’Emili Díaz, que  s’han posat amb contacte amb la 

responsable de d’atenció al públic de Taigua, Susana Abad per tal de demanar-li informació 

sobre aspectes que incideixen en la determinació de les tarifes de l’aigua. 

El proper dia 7 de juny es realitzarà la primera reunió a tres bandes entre l’Administració Local, 

Taigua i l’OAT sobre el sistema tarifari on esperem que s’articuli un calendari específic que 

serveixi per configurar-lo adequadament. 

Com informació annexa informar que sota la tutoria d’en Martí i en Paco Rodríguez s’ha 

presentat un treball de recerca-acció sobre el sistema tarifari que és va presentar aquest mes 

de juny, Informe que està penjat en la web de l’OAT, que han fet un grup d’estudiants del’UPC. 

COMUNICACIÓ AMB L’OAT I LA CIUTADANIA 

Tornem a queixar-nos de la lentitud en que l’Administració local dona resposta a les propostes 

que sorgeixen dels grups de treball de l’OAT, encara que estem observant una certa millora en 

aquest tema, es segueixen ignorant altres iniciatives com per exemple: de millora de la 

comunicació a les persones usuàries proposades per l’OAT ( lectures estimades, carta sobre 

canvi d’aforament a comptadors, carta per demanar un comptador d’emergència per a 

famílies vulnerables). La gestió pública necessita de la col·laboració mútua de totes les parts 

implicades i ha de tenir molt més en compte l’opinió més propera a la ciutadania que està  

representada en l’OAT com és el cas de la FAVT o dels diferents grups de treball.  

Seguim insistint, hem presentat document sobre unificació de criteris per accedir a la Tarifa 

Social de Taigua i al Cànon Social, lamentem que a data d’avui, encara no s’hagi fixat un dia i 

hora per tractar aquest tema que tant mal fa a les famílies vulnerables. L’excés de burocràcia 

en una crisi social com la que estem vivint amb un índex de la pobresa que no para de créixer 

és injustificable. 

Volem proposar de fer un debat ciutadà sobre l’aigua pública amb la presencia dels diferents 

partits polítics que es presentin a les eleccions municipals del maig del 2023, acte que estarà 

moderat per l’OAT, perquè responguin a un qüestionari de preguntes i/o donin suport a un 

manifest que consolidi la gestió pública de Taigua. 

INFORMACIÓ SOBRE EL DEBAT SOBRE INDICADORS. 

Tenir un ampli sistema de indicadors que serveixin per tenir un ampli coneixement de com 

s’està portant a terme la gestió pública de l’aigua per part de Taigua és indispensable per 

demostrar que és l’únic sistema de gestió més sostenible des de totes les vessants, econòmica- 

financera, ambiental i social. Es necessiten dades que serveixin per demostrar que la gestió 
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pública va associada a la transparència i rendició de comptes, com també a la seva 

accessibilitat universal perquè cap família per a motius econòmics es que sense aquest recurs 

tant vital. 

Doncs aquí hem d’estirar de les orelles a l’Administració Local, hem proposat un calendari de 

reunions per entomar aquest tema i fins a data d’avui no hem rebut cap tipus de resposta. Una 

pàgina web sense indicadors és una pagina web sense la transparència i retiment de comptes 

necessària que avalin la nostra gestió pública. 

TROBADA DE TREBALL DE TOTS ELS GRUPS DE L’OAT PER DEFINIR LES NOSTRES LINIES 

ESTRATÈGIQUES A PARTIR D’ARA: 

Es proposa organitzar una trobada de debat de totes les persones que treballen als grups per 

posar en comú i conèixer quins són els reptes que estem tirant endavant, plantejant-nos una 

sèrie de preguntes com:  

Quines forces tenim en cada grup?   

Cal modificar el funcionament actual de grups tancats ?  

Cal defensar temes de forma oberta  que puguin teniu un interès comú o una motivació 

personal al marge del grup on estem situades?  

Com anem als barris a donar a conèixer l’OAT i amb quina estratègia i continguts?  

Quines son les nostres línies estratègiques d’ara en endavant perquè sigui possible portar-les a 

terme? 

Seria convenient realitzar aquesta trobada en un marc lúdic  compartint un refrigeri moderat. 
 

Santi Aragonés Roca 

Coordinador del grup ICS-OAT 

Terrassa, 14/7/2022 


