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Dimarts, 13 de juliol de 2022, a les 16h 
Plataforma meet.jit.si/GDHA   
 
Assistència: Rafael Gázquez; Montse Flores i Dolors Frigola; Juan Cano¸ 
Excusades: Mònica Guiteras; Edurne Bagué 
Absències: Susanna M. Vilagrassa, Xavier Álvarez; Cristina Egitto; Valeria 
Santiago. 

 
Ordre del dia 
 
1 - Aprovació acta reunió anterior (maig) 

2-Breu valoració de la reunió sobre el desplegament de la Instrucció del passat 
26/5/22 
 
3-Compartir opinions sobre el document "unificació de criteris per accedir a la 
tarifa social de Taigua i al cànon social de l'ACA", per tal de presentar-lo a 
l'ajuntament com a document de treball per a la seva aplicació (adjunt). 
 
4- Invitació al Plenari del dijous 14/7 (veure document presentat sobre el treball 
del grup DHA d'aquest darrer període: Instrucció; Estudi DHA; a-porta) 
 
5-Recordar Jornada DHA (prevista per a la tardor) 
 
6- Breu repàs del treball previst per al mes de setembre (seguiment 
desplegament Instrucció; situació estudi DHA; jornada DHA,...) 
 
7- Altres (a-porta) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1 -  Aprovació acta reunió anterior (10 de maig) 

S’aprova. 

2- Breu valoració de la reunió sobre el desplegament de la Instrucció 
del passat 26/5/22 
 

Tot i que no es va aconseguir donar sortida a les peticions nostres (cost 
comptador, concretar fons econòmic per fer front a la despesa, campanya 
publicitària, silenci administratiu, etc.), el més important és poder arribar a 
instaurar un calendari de reunions i el seguiment del desplegament de la 
Instrucció. 
 
És evident que hi ha divergències entre la mirada del grup DHA i Ofimape. Es 
percep el rebuig al que poden considerar una fiscalització per part del grup, per 
altra banda, atorgar credibilitat i autoritat al grup DHA per fer la nostra tasca, i 
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també una certa desconfiança cap els col·lectius objectes de la instrucció quan 
per exemple ens van titllar d’aplicar el “bonisme” envers aquests. 
 
La conclusió és que nosaltres hem de continuar fent el seguiment i preparar la 
propera reunió del setembre (hauran passat 4 mesos) i convidar les entitats. 
Abans de la reunió conjunta: 
 

• Convocar reunió a l’ajuntament per a finals de setembre. 

• PAH: Es pot plantejar com un punt de l’assemblea, presentar escrit de 
presentació, proposta de taller per aconseguir el comptador. A partir 
d’aquí veure quins serien els següents passos. (Rafa: passarà proposta 
del punt i escrit explicatiu per a l’assemblea de la PAH).  

• Tornar a contactar amb Creu Roja i Caritas. (al setembre, concretem) 
 

Darrera informació rebuda sobre l’aplicació de la Instrucció (Medi Ambient juny 
2022) 
 

• Taigua ha realitzat una 1a tramesa de 52 avisos (des de l’entrada en 
funcionament de la instrucció fins al mes de maig). D’aquesta primera 
tramesa, la resposta va ser de 19 peticions de comptador, que s'estan 
tramitant (recollint informes i fent resolucions). I altres consultes 
presencials o telefòniques a Taigua.  

 

• Una 2ª tramesa de 36 avisos (durant el mes de juny). 
 

• I una 3ª tramesa que es realitzarà duran el mes de juliol. (sense concretar 
quantitat) 

 

• A l'agost, no se’n deixaran per tema vacances. 
 
Segons se’ns va informar, de moment, no s'ha previst realitzar cap tall i no 
està previst fer-ne cap fins al setembre, sempre i quan durant aquest període 
no es presentin a Taigua o a Serveis Socials per presentar sol·licitud. 
 
Campanya de difusió sobre ajuts socials i comptadors, és important de cara 
futur immediat (a concretar quan i com). Plantejar-ho a la propera reunió 
amb ajuntament. 
 
 
3- Compartir opinions sobre el document "unificació de criteris per 
accedir a la tarifa social de Taigua i al cànon social de l'ACA", per tal de 
presentar-lo a l'ajuntament com a document de treball per a la seva 
aplicació (adjunt). 
 
El document ja es va presentar a Medi Ambient, signat pel grup ICS. S’ha previst 
una reunió al setembre. 

http://www.oat.cat/
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És un tema que ve de lluny i que va sortir a la reunió dels 3 eixos del mes de 
març. 
Què planteja el document? 

1- Manca de coneixement de les persones usuàries de Taigua sobre 
l’existència del cànon social de l’ACA (21% tenen la tarifa social i només 
un 0,40% el cànon social) 

2- Divergència de criteris alhora de calcular l’import per accedir a la tarifa 
social (IRSC 2022 de la Generalitat) i l’aplicació del cànon (d’1 a 
2=15.935,36€ segons IRSC, a Terrassa=15.616€; més de 3 
persones=20.078€, però no és progressiu). 

3- Altres empreses públiques d’aigua tenen els criteris unificats i 
coincideixen les persones que accedeixen a les dues bonificacions. 

4- Bonificació per ampliació de trams més de 3 persones empadronades: 
Taigua: a partir 2n tram = 5m3/trimestre per persona;  
ACA: 1r tram: 3m3/mes per persona; 2n tram:  2m3/mes persona. A més, 
les persones amb discapacitat de més del 75% compten com a dues 
persones. 

5- A Terrassa bonificació per trams de Taigua és de 20.840 famílies; La 
bonificació per trams d’ACA és de 8.000 famílies. 

 
Per tot plegat, es pot deduir que manca coneixement sobre el tema. 

 
Quina estratègia utilitzarem? 

 
Quina estratègia i quina metodologia de treball tindrem amb l’ajuntament? 
La reunió està prevista per al setembre. (pendent convocatòria). 
Comunicar al grup Ics que estem d’acord en participar en aquest treball. 
 
Propostes sobre el tema dels ajuts socials de l’ACA: 

• Publicar-ho al Malarrassa. 

• Penjar a la web OAT el vídeo sobre aquesta campanya. 
 

4-  Invitació al Plenari del dijous 14/7 (veure document presentat sobre 
el treball del grup DHA d'aquest darrer període: Instrucció; Estudi DHA; a-
porta) 
S’exposa els temes que com a grup DHA es plantejaran al Plenari. 
Es convida a assistir-hi. 
 

5- Recordar Jornada DHA (prevista per a la tardor). 
Pendent confirmar data exacta. Podria ser al mes de novembre. 
Cal concretar quina proposa i temàtica volem abastar. 
Pensar si estaria bé completar-la amb una altra ponència sobre el Mínim Vital 
d’aigua al nostre país. (RAP - Gonzalo). 
Veure document passat dies enrere on s’intenta concretar una mica més la 
proposta que la RAP ha passat al govern de Madrid. 
 
Logística: Lloc, podria ser en un espai obert? Tipus Plaça Vapor Ventalló. 

http://www.oat.cat/
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Una bona manera de donar a conèixer a Terrassa l’OAT i el tema de l’aigua. 
 
 

6-  Breu repàs del treball previst per al mes de setembre (seguiment 
desplegament Instrucció; situació estudi DHA; Participació a l’acte de la 
UdG sobre la Instrucció comptadors; Jornada DHA, Treball conjunt amb el 
grup ICS sobre tarifa social i cànon,...) 
 
Al setembre (dissabte 17) hi ha prevista una jornada de debat i reflexió sobre 
els objectius de l’OAT.  

• Pla de treball i pla estratègic de l’OAT a cinc anys vist. 

• Compatir i conèixer què fan els grups de treball, projectes i capacitats, 
etc.  

 
7- Altres 

• Informació projecte a-porta 
A 30 de juny, la informació que hem rebut és que de les 288 entrevistes 
realitzades, s’han detectat 24 llars proclius a sol·licitar la tarifa social. 
D’aquests casos, es farà seguiment per fer efectiu el tràmit a Serveis 
Socials. 
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