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

3 DE JUNY DE 2016. 
 

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

          A l’Ajuntament de Pedreguer, el 3 de juny de 2016, 
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. 

 Queden aprovades les actes anteriors de data 29 
de maig de 2015 i 17 d’agost de 2015.   

 Sergi Ferrús fa menció a l’Informe anual de 2015 de 
la Gestió del Servei d’abastiment d’aigua potable, comenta 
les dades reflectides, el superàvit de gestió que ha resultat 
per 111.642,62 € i que se estan aplicant les mateixes 
tarifes que en 2012. 
  

2.- Informació sobre la situació del primer Pla 
Triennal d’inversions i proposta del nou pla triennal 
d’inversions a realitzar.   

Sergi Ferrús Informa sobre les millores a realitzar 
per Tecvasa al llarg dels 10 anys de concessió, les quals 
estan ja executades en un 41 %.  

Els representants de Tecvasa presenten el segon 
Pla triennal, que segons ells, no serà un document tancat, 
cal destacar com a inversions mes importants, 
l’acabament de la nau i el punt 3, renovació de la xarxa i/o 
noves infraestructures hidràuliques. No es pren cap acord 
sobre el mateix. 

 

3.- Situació dels recursos hídrics a Pedreguer i 
subministraments executats recentment. 

Sergi Ferrús fa menció a que, tan la Confederació 
com els tècnics de la Diputació han presentat un Informe 
en el que consta que Pedreguer no te problemes 
d’abastiment. 

J. Ricardo Tormo informa que el nivell del pou esta 
a 173 metres, mes o menys la mateixa alçada que fa un 
any i es preveu que aquest baixarà fins els 205 metres a 
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finals de l’estiu, la bomba esta a 250 metres per tant, es 
suposa que no hi haurà cap problema d’abastiment. Per 
altra banda, la bomba no es pot baixar, a pesar de que el 
sondeig te 290 m., a no ser que dugueren a terme una 
neteja del fons del pou, el qual esta molt brut. 

Informa també J. Ricardo que ja s’està agafant 
aigua de la Comunitat per a que no treballe la bomba de 
l’Ocaive les 24 hores al dia. 

 

4.- Control saldos Ajuntament-Tecvasa. 

Javier Olmos comenta a la resta de membres, que 
la Concessió de Pedreguer es un model a seguir per la 
resta de municipis ja que en Pedreguer, l’excedent 
(superàvit) que es produeix amb la gestió del subministre 
d’aigua, es reinverteix amb noves infraestructures i 
instal·lacions. 

Queda pendent d’aclarir la liquidació. El superàvit 
de 2015 es de 111.642,62 €  mes 8.000,00 € del cànon 
anual, Sergi Ferrús, exposa tots els punts de la liquidació 
que presenta l’empresa concessionària que de moment 
estan pendents d’aclarir com son: el sobre cost energètic 
del pou Ocaive, consums municipals, cànon de 
sanejament, cànon cost de manteniment canonada  
Comunitat de Regants, cost d’aigua en alta de la 
Comunitat de Regants. 

 

5.- Altres temes. 

*Recepció de la Urbanització La Sella. 

Sergi Ferrús Informa sobre la recepció de les obres 
de la Urbanització La Sella, i el tema de que els pous que 
subministren aigua a dita urbanització son privats. Hi ha 
un principi d’acord per a la compra de l’aigua en alta, el 
que seria una solució, ja que els propietaris dels pous no 
volen vendre’ls, volen que primer es reben les obres 
(passaria pel Ple) i després ja es firmaria un conveni que 
regularia la compra de l’aigua. La idea es que dita 
recepció passe pel pròxim Plenari. 

*Aigua d’abastiment de la Comunitat de Regants. 

Podem consumir aigua de la Comunitat de Regants 
per que tenim una concessió d’emergència per part de la 
Confederació, però com que tenim que seguir consumir 
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dita aigua, es necessari canviar l’ús de la mateixa i 
demanar aigua d’abastiment de la Comunitat de Regants, 
per la qual cosa hi dos vies segons ens han informat des 
de la Comunitat de Regants. Una seria la creació d’una 
Comunitat d’Usuaris formada per dos persones jurídiques, 
la regulació de la qual es complicada, i l’altra seria la 
integració de l’ús d’abastiment en la Comunitat de 
Regants, que es la opció més senzilla i per a lo qual es 
tindria que quantificar la quantitat d’aigua que necessita 
l’Ajuntament a l’any, firmant un conveni entre les parts, el 
qual deurà de ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament.  

 

J. Ricardo Tormo comenta als membres de la 
Comissió de que hi ha un parell de pous de l’Ajuntament 
que van parar d’utilitzar-se fa molts anys i que el proper 
dilluns realitzaran una mostra d’aigua per tal d’averiguar si 
està en bon estat, ja que segons Ricardo, es van tancar 
dits pous per tindre l’aigua tèrbola.  

 

* Reclamacions.  

Sobre la reclamació que tenia presentada Joaquin 
Miralles Vaquer, el representant de Tecvasa informà a la 
resta de membres, que s’ha arribat a un acord amb 
l’interessat i, al rebut d’aigua reclamat per considerar 
excessiu l’import, li han aplicat la tarifa de fugues.  

En relació a esta reclamació, David Prats proposa a 
la empresa, que quan s’hagen de realitzar canvis de 
comptadors, s’avise al propietari, a lo que el representant 
de Tecvasa informa que actualment estan fent fotos tant 
del comptador que posen com el del que es lleva. 

 

David Prats demana informació sobre la noticia 
referent a la connexió de Gata de Gorgos amb la 
canonada de la Comunitat de Regants, a lo que contesta 
Sergi Ferrús que dilluns passat va entrar una sol·licitud del 
Ajuntament de Gata demanant un informe al respecte.  

 

J. Ricardo Tormo convida als membres de la 
Comissió, a visitar les obres i infraestructures noves que 
s’han dut a terme. 
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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. 

  
 

 

 


