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

17 D’AGOST DE 2015. 
 

 
PRESIDENT 
Sergi Ferrús 
 
VOCALS 
Joan Miquel Vidal 
Yolanda Miralles 
David Prats 
Guillermo Salvador 
Jose R. Tormo 
 
SECRETARIA 
Josefa Costa 
 

          A l’Ajuntament de Pedreguer, el 17 d’agost de 2015, 
essent les tretze hores i, 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 President fa lectura de l’acta anterior, no es 
passa a votació per considerar-se precipitat segons el 
president, ja que el repartiment de la mateixa no s’ha fet 
en antelació a la celebració de la comissió. Queden 
pendents els temes del sobrecost energètic, proposta 
d’inversió i el mostreig de comptadors. 

  
2.- Temes hídrics.   

Es reparteix als membres de la comissió, el conveni 
signat entre l’Ajuntament de Pedreguer i Amjasa en relació 
al subministre d’aigua de la Comunitat de Regants a 
Amjasa, a través de la canonada propietat de l’Ajuntament 
de Pedreguer, i pel qual s’ha establert una quota de 
manteniment de 0,08 €/m3 i una quota fixa d’amortització 
de la inversió de 8.000 €/any. 

El president comenta a la resta de membres que 
quan es reunixca el Consorci, es vol plantejar el tema de 
les inversions que esta duent l’Ajuntament de Pedreguer i, 
que es plantege el tema d’ajudes per tal de finançar les 
despeses en inversions hidràuliques. 

 El representant de Tecvasa informa a la Comissió 
que en el mes de juliol, s’han consumit 27.530 m3 de la 
Comunitat de Regants, també informà del problema 
ocorregut en la Urbanització la Solana que es va quedar 
sense subministrament d’aigua: el dia 2 d’agost, 
diumenge, la bomba del pou de l’Ocaive va parar de 
funcionar, al treure-la, s’adonaren compte del mal estat de 
dita instal·lació, i es va optar per la substitució de 180 m. 
de mànega (J. Ricardo ensenya les fotografies que es van 
prendre a la resta de membres), la part sumergida de totes 
les mànegues han estat canviades. Es va adquirir així 
mateix, un arrencador de velocitat i el dimarts per la 
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vesprada la Solana ja disposava d’aigua potable. A rel de 
l’acorregut es plantegen dos qüestions:  

1-Com es paga la despesa que s’ha ocasionat al 
pou de l’Ocaive. 

2.-Possibles solucions per a dotar a la Solana de 
una via alternativa i així evitar que tornen a quedar-se 
sense abastiment d’aigua potable. 

Tecvasa presenta dos alternatives a esta segona 
qüestió: 

-Gastar aigua d’Amjasa des de la seva canonada, 
aquesta inversió suposaria una despesa de 48.940,63 €. 

-Utilitzar la conducció de la Comunitat de Regants. 

Guillermo Salvador comenta que, si en compte 
d’invertir per tal d’agafar aigua de Amjasa, no seria millor 
invertir en la pròpia infraestructura de l’Ajuntament. 

Sergi comenta als membres que estudien tots 
aquestos temes i es convocarà una pròxima reunió. En 
relació a la recepció de la Urbanització La Sella, esta la 
complicació amb el tema de l’aigua, ja que els pous que 
subministren aigua potable a la Urbanització, son propietat 
de Baño. La proposta d’abastir l’aigua des de l’Ocaive, 
resultaria molt cara, també es podria plantejar la via de la 
concessió dels pous o el seu lloguer. 

David Prats pregunta des de quan es l’ interès de 
Xàbia en l’aigua, a lo que el President li contesta, que va 
començar al trobar la solució amb l’aigua de la Comunitat 
de Regants, la Comunitat te la concessió de Confederació, 
part d’esta dotació la cedeix a l’Ajuntament, i es la 
Confederació la que controla l’impacte de l’extracció de les 
aigües. Segi Ferrús també informa de que Xabia, no ha 
portat cap informe de les necessitats i de les mesures que 
han adoptat, que simplement el gerent d’Amjasa va enviar 
un e-mail informant de les gestions que s’estaven fent.   

J. Ricardo Tormo informa a la Comissió que l’aigua 
que sol·licita Amjasa la gestiona Tecvasa, també informa 
que el tema de gastar l’aigua de la Comunitat de regants 
no serà recurrent en el temps. Amjasa també esta 
obligada a pagar a la Comunitat de Regants un mínim 
gaste aigua o no, de 10.000 €/mes, que hui per hui, no 
paga l’Ajuntament de Pedreguer. Fa menció així mateix a 
l’article segon del conveni signat amb Amjasa, en el que 
segons ell, el cobrament de la quota de manteniment era 
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per a cobrar-ho Tecvasa, eixe segons Ricardo Tormo, es 
l’esperit amb el que es va redactar.  

 

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

  
 

 


