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ACTA DEL GRUP DE TREBALL INDICADORS I CONTROL SOCIAL

DIA: 21.02.2023
HORA: 15:30 h.
ASSISTENTS: Martí Rosas, Santi Aragonès, Paco Zaurin i Paco 
Rodríguez.
Ordre del Dia :

1.-Reunió Unificació de criteris ajuts socials aigua.
S’informa que demà dimecres al matí es farà una nova reunió amb l’objectiu
de desencallar la iniciativa de l’OAT de que els ajuts socials de l’aigua (Tarifa
Social i Cànon Social) es puguin assolir per les persones interessades amb
una sola petició.
Això tal  com ja se’ls hi ha exposat a l’Administració Local  (Medi Ambient)
necessita que es revisin els imports nets percebuts per cada unitat familiar o
residencial  de  l’Ordenança  de  l’abastament  d’aigua  potable  de  Terrassa,
adequant-los als que aplica l’ACA.
En l’anterior reunió sobre aquest tema que es celebrar  el 22 d’octubre de
l’any  2022,  el  Servei  de  Medi  Ambient  es  va  comprometre  a  realitzar  un
estudi de l’impacte econòmic que comportariua donar aquest pas. Esperem
que hagin fet aquest estudi i seguir avançant.
També s’informa que s’han detectat errors de procediment en la informació
aoberta  de  l’Ajuntament  de Terrassa  a  l’hora  de  poder  accedir  a  solicitar
l’IRER, ja  que l’aigua no està  inclosa com un subministre  més,  només fa
referència a la electricitat i el gas.
Cal  destacar  que  l’única  opció  prevista  per  Serveis  Socails  per  demanar
l’IRER es quan existeix un avis de la subministradora de tall del servei. Per la
qual cosa, no s’obre la possibilitat a la ciutadania vulnerable de Terrassa de
que  puguin  solicitar  aquest  informe  en  altres  casos  com  poden  ser  per
factures  impagades  sense  avís  de  tall,  o  per  famílies  que  demanen
ajornament de pagaments.

2.- Informació sobre el desplegament dels Indicadors a Taigua.
S’informa que no hem rebut cap resposta de l’Administració Local per tal de
posar  en comú les diferents  propostes d’indicadors que han  de servir  per
valorar el nivell de gestió, assoliment de compromissos i transparència que
ha de regir el funcionament d’una EPEL com Taigua.
Creiem que és una situació que s’està allargant massa en el temps i resulta
imcomprensible  que  després  de  quatre  anys  de  gestió  pública  aquest  no
s’hagin desenvolupat.
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Sabem de  la  existència  d’un  grup  d’indicadors  que  esta  utilitzant  Taigua,
indicadors propis i indicadors de la DIBA, però el que resulta alarmant és que
no estan a l’abast informatiu de les persones usuàries del servei.
El Paco Rodriguez informa que en l’estudi  que va presentar el Joan Gaya
incloien aquests indicadors esmentats i en tot cas ens els fara arribar perquè
el Martí doni la seva opinió.

3.- Treball Grup de Recerca UPC.
El Martí ens informa que ja està configurat el grup d’estudiants de la UPC que
han de fer un projecte d’aplicació d’una calculadora social de l’aigua, per la
qual, les persones usuàries del servei a Terrassa puguin comprobar si entran
dins de les situacions previstes per l’aplicació de la Tarifa Social del Cànon
de l’Aigua de l’ACA.
En aquest sentit el Martí proposa al Santi Aragonès Coordinador del GrICS i
a la Dolors Frigola Coordinadora del Grup del Dret Humà i Justícia Social
com a col.laboradores necessàries del projecte.

4.- Pacte Social de l’Aigua de Terrassa.
Es recorda que es va fer un primer document sobre aquest tema adreçat a
tots  el  partits  polítics  de la  ciutat  i  el  fet  real  és que ha tingut  molt  poca
acollida en els mitjants de comunicació, només ha estat publicat a Terrassa
Digital i Malarrassa Digital, sense que s’arribés a publicar en cap mitja escrit
terrassenc. Caldrà veure que ha passat i com fer-ho millor.
Per una altra banda s’ha elaborat un manifest d’adhesió del Pacte Social de
l’Aigua  a  Terrassa  que  esperem que  en  la  propera  permanent  s’aprovi  i
s’envii  amnb  la  resta  de  la  documentació  a  totes  les  entitats,  partits  i
associacions que conformen el Plenari perquè el valorin i es passi a votació.
També es proposa que un cop aprovat pel Plenari es realitzi una convocatòria
de reunió amb tots els partits polítics de la ciutat per veure quin és el grau
d’acceptació de la proposta.
Posteriorment  es faria una roda de premsa per  fer  públic  el  contingut  del
Pacte i els suports obtinguts.

I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió.
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