
       Dia: 27/09/2022

Acta del Grup d’Indicadors i Control Social                

Assistència: Paco Rodríguez, Paco Zaurin, Martí Rosas i Santi Aragonès.

Excusa la seva assistència en Emili Díaz per coincidència de la reunió amb la del 
Consell d’Administració de Taigua. 

Ordre del dia:

1.- Aprovació de l'acta anterior.
2.- Tarifes, treball de màster alumnes UPC.
3.- Indicadors.
4.- Reunió unificació de criteris cànon social - tarifa social. 
5.- Valoració del compliment del Pla de Treball a tres bandes, i que fer per 
desencallar els temes més importants (Pal Estratègic Gaya, Pla Director, Informe 
econòmic financer d'inversions de Taigua, etc.
6.- Informació de les reunions que assistim com a OAT a Aigua es vida.
7.- Varis

1.- Aprovació de l’acta anterior.

S’aprova per unanimitat

2.- Tarifes.

Francisco Zaurin i Emili Díaz amb la col·laboració puntual del Martí Rosas estan 
desenvolupant un treball estadístic amb càlculs dinàmics sobre el consum d’aigua 
per trams. Aquesta informació sobre aquestes dades es demanarà a Taigua per 
poder realitzar el treball. 

Recordar que en una reunió a tres bandes que es va realitzar a Taigua l’any 2021, 
se’ns va parlar de la necessitat d’estudiar un sistema tarifari nou que estès més 
actualitzat amb les necessitats econòmica financera de l’Entitat. 

Està previst mantenir un contacte amb el Gerent de l’AMAP Lluís Basteiro per tal de 
que se’ns indiqui una persona entesa en sistemes tarifaris de l’aigua per fer una 
xerrada el dia 26 de novembre d’enguany.

S’informa que un grup d’estudiants de l’UPC han fet un treball de recerca sobre la 
tarificació de l’aigua de Terrassa.

3.- Indicadors.

Veient que la proposta de procediment i calendari descrita en el punt 2.4 del 
Document Marc del Sistema d’Indicadors per a una Gestió Transparent de l’Aigua a 



file:///E:/Taula%20de%20l'aigua/OAT/Control%20social/DHA/INFORME-ICS_-
Transparencia_Ajuts-socials_març-2022.pdf  



Finalment el nostre Grup va proposar i es va aprovar en la última Permanent que en 
tots els Plenaris es fes un repàs i un seguiment dels llistat d’acords de tots el espais 
de l’OAT del Pla de Treball Anual i s’informi sobre el seu grau de compliment.

6.- Informació de les reunions que assistim com a OAT a Aigua es vida.

S’informa que com OAT estem participant la Sonia Guzmán i en Santi Aragonès en 
les reunions d’Aigua es Vida que se’ns convoca.

Els temes que es tracten es refereixen en general a la situació de les noves 
iniciatives de remunicipalització de diferents municipis de Catalunya i a la 
impossibilitat de dur-ho a terme pels municipis que formen part de de l’AMB, amb un 
predomini del PSC, contrari a la remunicipalització del servei de l’aigua donat el seu 
lligam d’interessos amb AGBAR.

Un altre tema que s’està profunditzant és el del mínim vital de l’aigua per poder tenir 
una proposta tancada des de Aigua és Vida per plantejar-la en el proper debat sobre
aquest tema que es farà el dia 13 d’octubre en l’AMAP.

Es tracta d’un mínim vital universal, que al contrari del mínim vital actual enfocat més
per a les famílies en vulnerabilitat diversa, pretén ser un mitjà per no encasellar als 
més desfavorits i eliminar tràmits burocràtics i de bretxa digital en l’accés al dret 
humà de l’aigua.




