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

9 DE DESEMBRE 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 9 de desembre de 
2016, essent les tretze hores i trenta-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. 

 Queda aprovada l’acta anteriors de data 16 de 
novembre de 2016.   

  
2.- Compromís de No aplicació de l’actualització 

de les Tarifes del Subministrament d’Aigua Potable al 
Terme Municipal de Pedreguer; Compensació 
despeses.   

El representant de la CUP, David Prats comenta 
que es tindria que haver dit alguna cosa per part de 
l’Ajuntament en relació a l’estudi presentat per Tecvasa pel 
qual es sol·licitava l’actualització de les tarifes vigents, ja 
que segons ell, la despesa per compra d’aigua a la 
Comunitat de Regants s’hauria d’haver tractat com una 
despesa transitòria i no com a despesa fixa tal i com ha 
estat tractada en l’estudi de l’increment de tarifes proposat 
per Tecvasa. L’esmentat informe segons David Prats es 
tindria que haver contrastat, l’Ajuntament tindria que haver 
fet un informe al respecte. 

El Sr. Javier Olmos comenta que les dades a tenir 
en compte es que, amb sobre costos i tot, l’aigua es mes 
barata que la de la resta de la contornada.   

El representant del PP, Andrés Ferrer, també 
comenta que l’estudi enviat a la Comissió de preus tindria 
que haver-se informat prèviament per l’Ajuntament. 

El representant del PSOE, Guillermo Salvador 
comenta que els tres punts del sobrecost en que es basa 
l’estudi d’actualització de tarifes confeccionat per Tecvasa 
tenen la seva lògica i per tant, es tenen de fiar de l’estudi 
econòmic que han presentat. Estan a favor de la 
compensació, sempre i quan, no es sol·licite una pujada 
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de tarifes. 

El resultat de la votació, en relació a la 
compensació de les despeses de sobrecost via superàvit 
de gestió de la concessió del 22,5 % de la facturació 
anual, per tal de que no s’incrementen les tarifes resulta 
així: 

Vots a favor: Compromís i PSOE 

Abstencions: PP i CUP 

La comissió acorda compensar l’increment de 
tarifes del subministre d’aigua potable al terme de 
Pedreguer resultant de l’estudi econòmic realitzat per 
Tecvasa i presentat a la Comissió de preus amb el seu 
vist-i-plau, amb el Superàvit anual, i que esta computat en 
58.350,00 €, amb el segúent resum: 

- Sobre cost energètic:  28.940,00 € 

- Cost compra d’aigua a la Comunitat de Regants: 
23.185,00 € 

- Cànon cost manteniment canonada Comunitat 
de Regants: 6.225,00 € 

 

Tecvasa presentarà per escrit a l’Ajuntament, el 
Compromís de no aplicació de la revisió de preus 
aprovada. 

 

1.- Precs i preguntes. 

El Sr. Jose R. Tormo informa que el pou de l’Ocaive 
esta treballant 20/22 hores i no s’està consumint aigua de 
la Comunitat de Regants i que s’està treballant per tal de 
fer un estudi per a una estació de filtrat. 

El Sr. David Prats pregunta sobre l’acord de la 
canonada amb Amjasa, si es realitza, que quede 
constància que en el supòsit de que no es subministre 
aigua a Xàbia, que si que es puga subministrar a la 
urbanització Muntanya de Pedreguer. 

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