
Actuacions 2023 – Abastament (01/02/2023)

1 Plecs redacció interna
2 Licitació
3 Execució
4 Aprov inicial
5 Aprov def

2
2023

2024

Acció
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. Gener Febrer Març Abril Maig Juny

Eixos de
treball 

Cicle de l’aigua

8 Aprovació del Contracte Programa del servei d'abastament gestionat per Taigua. 5 L’any 2022 vam tenir l’estudi de base redactat pel Joan Gaya amb el 
que redactar el document definitiu

1 Aprovació definitiva del Pla Municipal de Sequera. 5
S’aprova definitivament amb les correccions de l’informe de l’ACA 
d’agost de 2022. S’ha fet un Decret d’Alcaldia que recull les mesures 
en cas d’alerta que és vigent fins que s’aprovi el Pla

9 Pla econòmic financer de TAIGUA i revisió de l'estructura tarifària i estudiar el «mínim vital». 4 5 Aprovació noves tarifes a les ordenances fiscals- novembre 2023

15 Revisió del Reglament del servei d’abastament (adaptació a la Instrucció dret a l’aigua, pla de sequera) 4 5 Cal introduir canvis per adequar a: Pla de sequera, instrucció de 
comptadors d’emergència social, etc

5
Seguiment de la Instrucció per a la garantia del dret a l'aigua: inclou el protocol per a la instal·lació de comptadors provisionals en
situacions d'emergència, i protocol per evitar fraus

12 Revisar el format de la factura de l'aigua com a eina d’informació a la ciutadania 5

13 Preparació expedient de liquidació de la concessió del servei d'abastament amb Mina Pública d'Aigües de Terrassa

21 Preparació del trasllat al nou local de TAIGUA 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 Previsió de trasllat al desembre 23

14
Campanya de canvi aforaments a comptadors i d’eliminació d’accessos perillosos o insalubres Es reprendran les comunicacions amb els usuaris que nguin 

aforaments

4 Aprovació de la tarifa en alta 5

10
Programa millora del gust de l’aigua: Tastos Ara que els professionals tastadors estan formats es plantegen tastos 

amb gremis, OAT,,,,

2
Programa millora del gust de l’aigua: Anàlisi Cicle de Vida 5

22
Obres de reposició danys Glòria 3 3 3 3 Finançat per l'ACA mitjançant subvenció

6
Estudi de fórmules per solucionar el deute acumulat

3
Presentació PERTE del Projecte de transició digital i millora de l’eficiència del cicle aigua- inclou telelectura

1 1 Presentació a les subvencions PERTE- febrer de 2023

7 Posada en funcionament del servei de gestió de comptadors per part de TAIGUA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

20 Contenciosos MINA
Seguiment dels diferents contenciosos

11 Estudi per a la reutilització d’aigües regenerades i aigües grises


