
 
   

 

ACTA GRUP ICS 
 
 
Data:  15.11.2022 
 
Hora : 15:15 fins les 17:45 h. 
 
Assistents: 
Martí Rosas, Paco Rodriguez, Paco Zaurin, Emili Díaz i Santi Aragonès. 
 
ORDRE DEL DIA : 
 
1.-  Estudi tarifari dels costos associats als m3 facturats per nombre de persones 
empadronades. Martí Rosas. 
 
2.- Situació actual de la proposta d’indicadors de la gestió de Taigua.  
 
3.- Transparència i nivell d’assoliment dels reptes pautats de comú acord amb 
l’Administració de l’Ajuntament de Terrassa. 
 
4.- Informació sobre la reunió del dia 20 d’octubre sobre unificació de criteris ajuts 
socials aigua. 
 
5.- Informació de la reunió del subgrup de tarificació del nostre Grup amb el Gerent de 
Taigua. 
 
6.- Propostes per el Pla de Treball del 2023 i comentaris sobre el document presentat 
pel Paco Rodríguez amb el títol “l’Observatori prend els carrers de la Ciutat”. 
 
______________________________________________________________ 
 
1.- Estudi tarifari. 
 
El Martí ens explica detalladament els costos associats a consum de l’aigua 
subministrada en funció de les persones empadronades a cada habitatge.  
 
Amb aquest treball s’identifiquen els diferents grups de consums i persones i alhora la 
seva incidència en la recaptació d’ingressos del subministrament total de l’abastament 
d’aigua potable. 
 
També s’identifiquen altres àmbits de consum com els comerços i les industries, i/ o la 
incidència percentual d’ingressos dels conceptes fixes (quota de servei) i variables 
(trams de consum)del total dels ingressos de l’aigua domèstica . 
 
Aquesta eina ens permet tenir una visió parcial i total de tots els elements que formen 
part de la factura de l’aigua i ens pot permetre fer unes estimacions molt ajustades del 
preu final de l’aigua a la nostra ciutat que permeti tenir una gestió sostenible 
econòmica i financera de l’EPEL Taigua. 
 



 
 
 
Donada la situació d’increments desproporcionats i no previstos de la factura del 
subministrament elèctric, el pressupost per aquest any 2022 i 2023 serà  
excessivament ajustat en quan a resultats positius i comport.rà una important rebaixa 
de la política d’inversions que es venien realitzant des del 2019, uns 3 milions d’euros 
anuals. 
 
Un altre dada a tenir en compte és que les tarifes de l’aigua estan congelades des de 
l’any 2014, i els resultats econòmics registrats des de l’any 2018 per Taigua són fruït 
del marge de beneficis que aplicava l’anterior concessionària. 
 
El Grup de ICS creu necessari proposar que es produeixi una revisió de les tarifes de 
l’aigua que com a mínim ens transporti als mateixos resultats que existien abans de la 
pujada del cost de la electricitat de uns 2,5 milions d’euros. 
 
Una altra possibilitat molt més impactant seria fer un càlcul sobre el cost real de l’aigua 
incorporant el total de les inversions que són imprescindibles per assegurar la 
continuïtat de Taigua i la forma com aconseguir-ho, amb finançament  extern en un 
període d’uns 25 anys vista. 
 
Per complir amb l’objectiu d’equiparar els resultats anteriors (exemple 2021) es feia 
necessari incrementar les tarifes en un 16,3 %, que a més coincideix amb l’IPC de 
l’Estat des de l’octubre del 2014 a l’octubre del 2022 és de un 16,6 %.( Dades de INE, 
calculo de variaciones de preciós al consumo). 
 
En primera instància aquest percentatge pot espantar però creiem que es poden 
buscar formules d’aplicació per les quals es reparteixi el seu impacte en conceptes 
com quota de servei, trams de consum progressius, aplicar una tarifa més cara per 
industries , etc. 
 
Si no s’actua adequadament es pot posar en greu perill la continuïtat de l’EPEL Taigua 
i es pot posar en qüestió el principi número 11 de l’OAT que diu textualment ” Principi 
de sostenibilitat financera. D'acord amb la legislació vigent, la gestió del servei ha de 
garantir l'adequada aplicació deis principis d'estabilitat pressupostaria , sostenibilitat 
financera i eficiència en l'ús deis recursos públics locals”. (Afegit de collita pròpia que 
encara que no es va dir a la reunió així, queda bé oi?) 
 
 
2.-  Situació actual de la proposta d’Indicadors de la gestió pública de Taigua. 
 
Davant la falta de resposta de l’Administració Local per establir un calendari de 
reunions per tractar la nostra proposta d’un sistema d’indicadors per a una gestió 
transparent de l’aigua a Terrassa DOCUMENT MARC, s’acorda fer arribar una 
sol·licitud d’una reunió prèvia amb la Directora de Medi Ambient i amb el Gerent de 
Taigua amb l’objectiu d’establir un calendari de reunions per l’any 2023, que serveixin 
per treballar i consensuar els indicadors que han de avaluar la gestió integral de 
Taigua en tots els seus àmbits. 
 
S’acorda que sigui la Permanent de l’OAT l’encarregada de gestionar la petició de 
reunió. 



 
 
 
3.- Transparència i nivell d’assoliments de les iniciatives presentades pels grups 
de treball de l’OAT i d’altres temes que estaven pautats de comú acord amb 
l’Administració Local. 
 

Per part del Grup es fa una valoració sobre el compliment dels reptes comuns  
que es van acordar incloure dins del Pla de Treball de Medi Ambient com per 
exemple la participació de l’OAT en la elaboració del Contracte Programa 
elaborat pel consultor Joan Gaya, o d’altres iniciatives sorgides en els diferents 
grups de treball com són; la proposta d’Indicadors per Taigua, l’unificació de 
criteris dels ajuts socials de l’aigua de Taigua i de l’ACA, la proposta de 
digitalització dels comptadors de l’aigua aprofitant els recursos del new 
generation de la Unió Europea, la publicació de les actes del Consell 
d’Administració i de les memòries o informes anuals de Taigua o qualsevol altre 
iniciativa que es presenti. 
 
Es determina que es farà una taula d’indicadors sobre el grau de compliment, 
habilitant dins de la pagina web de l’OAT un espai o link on es pugui visualitzar 
en quina situació es troba cadascuna de les iniciatives presentades o 
prèviament acordades en el Pla de Treball de Medi Ambient. 
 
També es proposa que algunes informacions sobre incompliments de 
l’Administració es facin publiques als mitjants de comunicació. 
 
4.- Informació sobre la reunió Unificació de criteris ajuts socials aigua. 
 

La reunió que vam tenir amb l'Administració i Taigua sobre la unificació de criteris per 
l'accés a la tarifa social, al cànon social i bonificacions per trams, document aprovat el 
22 de març d'aquest any 2022 va a tornar a ser una altra pèrdua de temps. 
 
La Directora de Medi Ambient no va presentar, tal com es va comprometre, un informe 
d’impacte econòmic que podria representar la unificació de criteris econòmics dels 
ajuts socials ( Tarifa Social Taigua i Cànon Social ACA.) per la qual cosa no es va 
poder seguir avançant en buscar una solució a aquest problema que està perjudicant a 
un nombre elevat d’usuaris de l’aigua de Terrassa que no se’ls hi gestiona eficientment 
l’accés al cànon social de l’ACA : 1.800 famílies tene la TS de Taigua i només 400 
famílies tenen el cànon social de l’ACA. 
 
Es va demanar a Medi Ambient que posessin una nova data per tenir aquest document 
i es va proposar el mes de gener del 2023 sense concretar data. 
 
 
5.- Informació dels companys del Grup, Emili i Paco Zaurin sobre la reunió sobre 
tarifes amb el Gerent de Taigua. 
 
Es va mantenir una reunió amb el Gerent de Taigua en la qual els hi va explicar que 
les dades de l’últim pressupost aprovat reconeixia que eren molt conservadores, però 
que pensava que els resultats que es van presentar seriem una mica més alts. 



 
 
També els hi va explicar que finalment s’està entenent per part de l’Administració Local 
que es necessari aprovar un pla econòmic financer que integri totes les inversions 
necessàries a realitzar durant els propers 25 anys per fer de Taigua una empresa 
sostenible econòmicament.  
 
 
6.- Proposta del Paco Rodriguez sobre Participació i Retiment de Comptes 
 
S’aprova per part del grup el document presentat pel Paco Rodriguez sobre 
temes relacionats amb la participació activa de la ciutadania que pretén donar a 
conèixer a les organitzacions i entitats de Terrassa quin és el treball que estem 
realitzant dins de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa, per la qual cosa, 
demanarem poder participar en els diferents Consells de Districte de la ciutat. 
 
S’organitzarà durant l’any 2023, una setmana del mes d’octubre dedicada a 
l’aigua amb el títol de Som Aigua, que inclourà xerrades, cine fòrum, rieres de 
Terrassa i riu Llobregat, canvi climàtic, debat sobre el POUM ( pla d’ordenació 
urbanística municipal) de Terrassa, com podem fer el recanvi generacional de 
les organitzacions socials, etc.. 
 
Ens deixarem veure en activitats al carrer que es fan a la ciutat com per 
exemple, Dia Mundial de l’Aigua, Aniversari de la creació de l’OAT, sortida a 
Sallent amb xerrada sobre l’impacte del runam del Cogulló de Sallent, Fira 
Modernista de Terrassa i Dia del Medi Ambient. 
 
Finalment volem incloure dins del Pla de Treball de l’OAT per l’any 2023 : 
 
Continuació tallers sobre el funcionament de l’EPEL Taigua, relacionats per 
exemple amb: 

• Taller 1.- L’anàlisi del pressupost aprovat pel 2023, cap on anem? 

• Taller 2.- Revisem el sistema tarifari de Taigua, com recuperar la 
sostenibilitat econòmica d’aquest servei? 

• Taller 3.- Jornada informativa sobre la necessitat de la implantació d’uns 
indicadors que avaluïn tots els àmbits de gestió de Taigua.  

 
 


