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ACTA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE REALITZADA EL DIA 

29 DE MAIG DE 2015. 
 

 
PRESIDENT 
Josep V. 
Puigcerver 
 
VOCALS 
Josep A. Fornés 
Sergi Ferrús 
Serafín Navarro 
Javier Olmos 
Jose R. Tormo 
 
SECRETARIA 
Josefa Costa 
 

A l’Ajuntament de Pedreguer, el 29 de maig de 2015, 
essent les tretze hores, quaranta-dos minuts, i sota la 
presidència del Sr. Regidor es reuniren els senyors 
expressats al marge.  
 
 Es tractaren els següents assumptes: 
 
 El president fa menció al tema dels comptadors 
canviats, a lo que Jose R. Tormo contesta que tenen ja un 
parell de ofertes de laboratoris homologats.  
            També comenta en relació al pla de millores 
triennal, en el que no estava inclòs el sistema Scada, 
contestant Javier Olmos que volen proposar una reunió 
per tal de mostrar l’Scada i reitera la demanda de que 
l’import amb que s’ha valorat el mateix es descompte de la 
quantia que te pendent Tecvasa amb l’Ajuntament de 
Pedreguer, corresponent a la última liquidació. 
            Javier Olmos comenta, en relació al recurs de 
l’abastiment del servei de subministrament d’aigua 
potable, a que es degut el canvi de posició per part de 
l’Ajuntament ja que  en principi s’adhereix al recurs 
presentat per Tecvasa i al mes apareix la dissensió i 
demana saber l’explicació d’aquest canvi de criteri.        
           Sergi Ferrús comenta que va ser l’advocat el que 
va prendre la decisió per seu compte ometent la voluntat 
de l’equip de govern. 
 
           1.- Aprovació de l’acta anterior. 

 Realitzats els anterior aclariments, queda  
aprovada. 

  
2.- Proposta de liquidació econòmica.   

En relació a la sol·licitud de compensació de saldos 
de sobrecost energètic i ajornament de pagaments 
presentat per Tecvasa amb el registre d’entrada 1873 i pel 
qual demanen que del saldo pendent a favor de 
l’Ajuntament que s’eleva a 102.873,55 €, es descompten 
les despeses del sobre cost energètic conseqüència del 
descens del nivell freàtic en el pou de l’Ocaive per import 
de 11.764 € i 64.618,29 € corresponents a la instal·lació 
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de l’SCADA, a la que se li ha donat el caràcter de millora 
contractual, dins de la partida de l’execució de la millora 
denominada “nou pou complementari a l’actual” i que s’ha 
produït l’avançament de la seva execució com a millora, ja 
que la materialització de la mateixa no estava prevista en 
el Pla Trianual aprovat per l’Ajuntament. Josep Antoni 
Fornés comenta a la resta de membres que no te sentit la 
reclamació de l’import de la despesa elèctrica i tampoc el 
tema de l’Escada, al no estar el Pla trianual totalment 
realitzat. 

Sergi Ferrús tampoc esta d’acord i recolza la 
postura de Josep Antoni com també Serafín Navarro.  

Josep Puigcerver comenta que el cons elèctric no el 
te d’assumir l’Ajuntament tal i com apareix en l’informe 
preeliminar que han presentat per registre, i en quant a la 
nau, comenta que encara no estan molt avançades les 
obres.  

Javier Olmos explica als membres de la Comissió, 
que la situació actual es anormal, que estem en situació 
de sequera i que açò afecta al consum de la bomba per a 
poder fer l’extracció de l’aigua, a la qual cosa Josep 
Puigcerver pregunta que si la concessió es per a 10 anys, 
quan es tinga aigua suficient i la bomba no treballe a tanta 
profunditat, tornaran a l’Ajuntament l’import que no gasten 
de més?. 

Segons Javier Olmos, no hi ha dubte de que astem 
actualment en una situació anormal i Josep A. Fornés 
contesta al·legant que esta situació en aquesta zona que 
estem no es tan anormal. 

J. Ricardo informa a la resta de membres que s’ha 
modificat el projecte de la nau a la baixa així com l’scada. 

Josep Puigcerver pregunta també als representants 
de Tecvasa si quan es sol·licite l’aigua de la comunitat de 
regants i aquesta es tinga que pagar i no existirà despesa 
energètica al pou, eixa diferència també es compensarà?. 

Javier Olmos respon dient que si l’aigua costa 
diners, s’introdueix en el model econòmic i es faran els 
càlculs de nou. 

Els representats de Tecvasa informen a la resta de 
membres que en aquesta data s’ha provat la nova 
canonada i ja es poden disposar de 250 m3/h. 

Josep Puigcerver comenta que estan parlant amb la 
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Comunitat de Regants de que la tarifa anirà lligada a l’hora 
en que es consumeixca l’aigua (discriminació horària),  la 
Comunitat vol tenir coneixement de l’hora en que es gasta 
l’aigua. Josep Antoni diu que hi ha que donar permís a la 
Comunitat per a que posen el necessari per tal de poder 
realitzar la lectura. Josep Puigcerver comenta que es 
tindria que signar una acta amb la Comunitat de Regants 
en la que conste que la prova de funcionament de la nova 
canonada ha estat correcta. 

Javier Olmos demana que per part de l’Ajuntament 
s’agilitze la signa del conveni amb la Comunitat de 
Regants. 

S’acorda de deixar l’assumpte del sobrecost 
energètic sobre la taula i es tornarà a fer un nou estudi a 
finals de l’estiu. 

Josep A. Fornés comenta als representants de 
Tecvasa que tinguen en compte que la nova canonada te 
d’estar sempre en càrrega. 

En relació a l’Scada, ja que s’ anticipat la inversió, 
del superàvit que te l’Ajuntament pendent de cobrament, 
es retindrà per part de Tecvasa, l’import de 64.618,29 € i 
en el mes de gener de 2016 es comprometen a ingressar 
l’esmentat import, queda aprovat per tots els grups a 
excepció de Serafín Navarro en representació del PP que 
s’absté. 

3.- Proposta de manteniment i inversió. 

Per part de Tecvasa s’ha presentat un document per 
tal d’aclarir que es considera manteniment i que inversió. 
En quant als 10 m. de canonada que consideren 
manteniment Josep Puigcerver està d’acord però en el 
tema de la magnitud de les vàlvules, considera que es 
manteniment i no inversió, i considera que hi ha que 
concretar els demes punts de la proposta presentada. 

Javier Olmos tornarà a presentar una proposta més 
concreta.    

I no havent mes assumptes que tractar, el Sr. 
President dona per finalitzada la sessió a les catorze i 
cinquanta-quatre minuts de la qual cosa jo la Secretaria, 
Certifique. 

 


