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

30 D’AGOST DE 2017. 
 

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

          A l’Ajuntament de Pedreguer, el 30 d’agost de 2017, 
essent les tretze hores i dotze 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. David Prats efectua un aclariment a 
l’esmentada acta: “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”, haver dit alguna cosa es referia a que es tindria 
que haver informat a la Comissió de Seguiment. 

Realitzat la modificació anterior, queda aprovada. 

  
2.- Informe presentat per Tecvasa sobre 

l’execució d’obres i millores. 

2.1. Obres a càrrec del pressupost o superàvit. 

L’empresa concessionària Tecvasa presenta relació 
d’elles per trienis i l’última serà quadriennal. 

El Sr. Sergi Ferrús, fa lectura de dit Informe i 
comenta que en relació a la inversió projectada per a la 
renovació de la xarxa, recollida en el Pla d’inversions, 
valorada en 350.000 €, i que es tractava d’obres sense 
concretar, que per part de l’empresa concessionària es 
deuria de passar un relació de les que s’han executat. 

Els representants de Tecvasa, Informen a la resta 
de membres de la Comissió que s’estan col·locant 
vàlvules de sectorització, inversió que ha estat 
subvencionada per la Diputació provincial. 

2.2. Compensació de saldos per sobre costos 
energètics i compra d’aigua a la Comunitat de Regants. 

-Sobre costos energètics 25.087 € (8.436 € del 
primer semestre 2016 + 16.651 € del segon semestre 
2016) 
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-Compra d’aigua a la Comunitat de Regants: 
Factura 2016VA000005 de 3/10/16 per import de 
19.636,96 € i factura 2016VA000008 de 12/12/16 per 
import de 4.100,91 € que sumen un total de 23.737,87 € 

 

Sobre costos energètics: 25.087,00 € 

Compra d’aigua a la Comunitat: 23.737,87 € 

Total a compensar: 48.824,87 € 

 

Per altra banda, el superàvit de gestió de 2016 ha 
resultat per import de: 113.771,03 € (505.649,03 € x 0,225) 

L’empresa concessionària sol·licita 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: 

Passa a votació la compensació amb el següent 
resultat: 

Vots a favor Compromís i PSOE  

Abstencions: PP i CUP 

 

2.3. Estat general del servei. 

El Sr. Ricardo Tormo, informa als membres de la 
Comissió que Xàbia vol substituir la canonada existent que 
passa pel terme municipal de Pedreguer, i que 
l’Ajuntament sol·licitarà una sèrie de condicions a complir 
consensuades amb l’empresa concessionària, Tecvasa. 

 

1.- Precs i preguntes. 

L’empresa concessionària informa, en relació al 
sondeig del pou de l’Ocaive, que es recomanable un 
sondeig de substitució, ja que després de la realització de 
l’anàlisi del mateix, pareix ser que el sondeig existent esta 
pitjor del que es pensava i segons Javier Olmos, podria 
resultar més econòmic fer un nou sondeig que arreglar 
l’existent. 

 Sobre el compliment de les sentències relatives a 
l’adjudicació de la concessió del serveis d’aigua potable, 
segons el Sr. Sergi Ferrús, estan tots informats. 
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En relació al servei d’aigua potable de la Sella, per 
part de l’Ajuntament s’està a l’espera de que El Sr. Bañó 
aporte les escriptures, que no han aplegat, es dubta de 
que els pous siguen propietat del mateix.  La previsió es 
de que el dia 1de gener, la gestió de l’aigua potable a la 
urbanització la Sella, passarà a ser de l’Ajuntament de 
Pedreguer. 

Hi ha un pou dins l’ urbanització, la titularitat del 
qual es desconeguda, no obstant, els dos pous existents 
fora d’ella, si que son propietat del Sr. Bañó, El Sr. Sergi 
Ferrús informa de l’existència d’un informe sobre 
l’expropiació des mateixos.  

 

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

 

 

 


