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

16 DE NOVEMBRE DE 2016. 
 

 
PRESIDENT 
Sergi Ferrús 
 
VOCALS 
Andrés Ferrer 
David Prats 
Guillermo Salvador 
Javier Olmos 
Jose R. Tormo 
 
SECRETARIA 
Josefa Costa 
 

          A l’Ajuntament de Pedreguer, el 16 de novembre de 
2016, essent les tretze hores i cinc minuts, sota la 
presidència del Sr. Alcalde es reuniren els senyors 
expressats al marge.  
 
 Es tractaren els següents assumptes: 
 
 1.- Aprovació de l’acta anterior. 

 El Sr. Jose R. Tormo fa menció a que en l’acta 
anterior, s’especifica que la bomba del pou esta a 250m. 
quan en realitat esta a 232, s’acorda la rectificació de la 
xifra esmentada i queda aprovada. 

  
2.- Informació sobre la situació dels recursos hídrics 

a Pedreguer i propostes.   

El President, Sr. Sergi Ferrús fa lectura de l’Informe 
del cicle hídric de la Diputació d’Alacant, sobre l’acuifer de 
Pedreguer (La Solana-La Llosa). El Sr. Ricardo Tormo 
presenta a la resta de membre se la Comissió, uns gràfics 
sobre l’evolució de dit aqüífer.  Segons el Sr. Javier Olmos, 
les expectatives son incertes i d’extrema gravetat.  

Sergi Ferrús informa que va ser en agost quan van 
tenir una reunió al Cicle Hídric de la Diputació per tal 
d’informar-se de la situació dels pous i de les expectatives 
de futur, allí es van mostrar l’informe al que ara es fa 
referència, així mateix es va dir, que en base a l’esmentat 
Informe, ens asseguraven que l’aqüífer de Pedreguer 
podria abastir durant 11 anys com estos de sequera. 

Tecvasa ha presentat un informe sobre els recursos 
hídrics i una sèrie de propostes  per fer front a la situació 
actual, que son les següents: 

- Netejar el pou de l’Ocaive, el fondo del 
sondeig esta a 292 m., valorat en 25.000 € 
aproximadament, l’inconvenient es que te d’estar cinc dies 
parada l’extracció, el dipòsit pot aguantar dos o tres dies, 
amb el risc de que l’aigua de la Comunitat de Regants 
estiga tèrbola. Altre problema a sumar es el subministre 
d’aigua a la Solana, ja que la canonada de fibrociment 
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existent per a remuntar l’aigua a la Solana (uns 1.700 m.), 
no es sap si aguantaria. Despesa  

- Canviar la canonada de l’Ombrereta de 
fibrociment que esta molt deteriorada, per una de fundició i 
així no existiria cap problema per a realitzar la primera 
proposta, la neteja del pou de l’Ocaiva. Despesa valorada 
en 170.000 € 

- Realitzar el tractament de l’aigua de la 
Comunitat de Regants, proposta que no esta valorada.  

El Sr. David Prats comenta que el mes lògic seria 
que Xàbia parara  l’extracció d’aigua, els representants de 
Tevasa al·leguen que afectaria al subministre de la 
urbanització Muntanya de Pedreguer, a lo que el Sr. 
Andrés Ferrer diu que en una situació d’emergència, no hi 
hauria cap problema en tallar l’aigua a Xàbia i no a la 
Urbanització. 

Els representants de Tecvasa informen que la 
bomba actualment funciona 24 hores i segons el Sr. Javier 
la Comunitat de Regants no ens soluciona actualment el 
problema, al eixir l’aigua de la Comunitat tèrbola i per tant 
sols ens servim del nostre pou. 

Sergi Ferrús proposa de tirar endavant alguna de 
les solucions exposades en l’informe de situació de la 
concessió. 

Javier Olmos informa que l’aqüífer està sobre 
explotat i Xàbia segueix l’extracció Hi ha una reunió de 
coordinació pendent entre Pedreguer, Amajasa, Tecvasa i 
Comunitat de Regants, i que duria d’haver una coordinació 
tant tècnica com política a lo que Sergi Ferrús al·lega que 
deuria d’estar també en dita reunió l’Ajuntament de Xàbia i 
aprofitar l’ocasió per a plasmar per escrit l’acord entre 
Xàbia i Pedreguer, el dret de pas de la canonada de Xàbia 
pel terme de Pedreguer i el subministre d’aigua potable a 
la Urbanització Muntanya de Pedreguer. 

La comissió acorda la proposta 1, la neteja del Pou 
de l’Ocaive.  

 

3.- Control de Saldos Ajuntament-Tecvasa. 

El representants de Tecvasa presenten a la 
Comissió el control de Saldos amb l’Ajuntament, per tal de 
que es done la conformitat. 
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4.- Estudi de Tarifes. 

Sergi Ferrús explica l’estudi de tarifes presentat per 
Tecvasa amb les tres variables noves que han entrat a 
formar part dels costos de l’explotació: Compra d’aigua a 
la Comunitat de Regants, Sobre cost energètic, i noves 
infraestructures (canonada que abasteix l’aigua de la 
Comunitat de Regants)  

L’estudi ha passat per la Comissió de preus que li 
ha donat el vist i plau, i per tant el que restaria seria 
incrementar les tarifes segons l’estudi o en el supòsit de 
no augmentar-les, compensar via subvenció, la pèrdua 
d’ingressos a l’empresa concessionària.  

Es deixa sobre la taula a l’espera de saber si dit 
acord es te de passar o no pel Ple. 

 

5.- Altres temes. 

*Recepció de la Urbanització La Sella-Pous 
d’abastiment d’aigua. 

Sergi Ferrús Informa que falta que el Sr. Bañó 
presente les escriptures ací o en el Registre, i que tenen 
pendent una cita. Es te de redactar un Conveni provisional 
per a la utilització dels pous mentre es resol el procés de 
l’expropiació.  

Hi ha que fer un model econòmic i aconseguir un 
preu de compra en alta raonable segons Javier Olmos. 

 

I no havent mes assumptes que tractar, el Sr. 
President donà per finalitzada la sessió a les catorze hores 
i quaranta minuts, de la qual cosa, jo la Secretaria, 
Certifique. 

  
 

 

 

 


