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ACTA DE LA JUNTA GENERAL 
 
Convocada sessió de la Junta General ordinària de Socis de la Comunitat de Regants de Móra d’Ebre, a la sala 
d’actes del local de la Democràcia d’aquesta vila,  el dia 7 de març de 2014 a les 19:00 hores,  no havent quòrum 
suficient per celebrar-la en primera convocatòria, el Sr. President dona per començada la sessió en segona 
convocatòria a les 19:30 hores, assistint uns 50 socis.   
 
Tot seguit es passa a tractar els diferents punts de l’ordre del dia. 
 
1r. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la Junta  anterior.  

 
El secretari dona lectura a l’acta de la Junta General del 1 de març de 2013. Preguntat a l’assemblea, aquesta és 
aprovada per unanimitat. 

.................. 
 
2n. Examen i aprovació si s’escau, del Balanç de l’exercici de l’any 2013 i proposta de repartiment de les 
despeses fixes.  

 
El secretari dona lectura al balanç de despeses de l’any 2013 i comenta els diferents apunts.  

 

DESPESES   INGRESSOS  

Nomines    19.029,28   Remesa préstec    53.074,17   

SS      7.815,70   Remesa DF    58.123,22   

Telèfon      1.096,33   Remesa aigua desembre 0,00  

Llum   107.028,60   Remesa aigua juny    95.086,42   

Canon 0,00  Atrassos 0,00  

Gestoria      1.538,76   Nou soci    11.000,00   

Oficina      6.299,45   Subvencions 0,00  

Bancs      1.261,87   Imprevistos 0,00  

Prestec    63.602,39   Interessos 0,00  

Reparacions    65.322,98   Derrama    59.771,00   

Inversions 0,00  Devolucions -    2.970,68   

Imprevistos      1.300,00    0,00  

Seiasa 0,00   0,00   

Assegurança 0,00   0,00 

Danys a cultius         643,37    0,00 

 Total Despeses  274.938,73   
 
Total ingressos 

 
274.084,13 

 
Les Despeses Fixes de l’any 2013 són les següents: 
 

Nomines 19.029 

SS 7.815 

Telèfon 1.096 

Gestoria 1.538 

Oficina i despeses vàries 5.662 

Bancs 1.261 

Impostos 636 

Reparacions 10.940 

Assegurança i SEIASA 8.200 

Danys a cultius 643 

Total 56.820 
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56.820 €/650 Ha. = 87,42 €/Ha. 
 

El  Sindicat proposa deixar la quantitat a pagar de les Despeses Fixes a 87,50 Euros/Hectàrea,  
La Junta General ho aprova per unanimitat. 

.................... 
 
3r. Examen i aprovació del pressupost de l’exercici de 2014, proposta del preu de l’aigua, i despeses 
extraordinàries si n’hagueren.  
 
El Secretari dona compte del pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici de 2014: 
  

PRESSUPOST DE DESPESES  PRESSUPOST D’INGRESSOS  

Nomines 19.980,74 Remesa préstec 53.000,00 

SS 8.500,00 Remesa DF 58.000,00 

Telèfon 1.151,15 Remesa aigua  67.500,00 

Llum  135.850,00 Endarreriments 67.500,00 

Gestoria 1.615,70 Nou soci 18.000,00 

Oficina 3.000,00 Subvencions 0,00 

Bancs 1.324,96 Imprevistos 3.922,55 

Préstec 52.000,00 Devolucions 0,00 

Reparacions/inversions 20.000,00 Derrama 0,00 

Assegurança 3.500,00 Interessos 0,00 

Seiasa quotes 6.000,00 Endarreriments 0,00 

Imprevistos 15.000,00 Altres 0,00 

Total 267.922,55 Total 267.922,55 

 
Pel que fa al preu de l’aigua,  es proposa augmentar-lo a 0,12€ el metre cúbic. 
La Junta General ho aprova per unanimitat. 

............... 
 
4t. Adhesió si s’escau a l’Associació Catalana de Regants de Catalunya i a FEREBRO (Federación de 
Comunidades de Regantes de la Cuenca del Ebro. 
 
Per part del President s’informa de la necessitat d’estar inscrits a les federacions i associacions de Comunitats 
de Regants, per tal d’estar informats i assessorats, per la qual cosa es proposa a la Junta la disposició d’adherir-
se a la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Ebro (FEREBRO) i a l’Àssociació Catalana de 
Regants de Catalunya de nova creació, així com habilitar el senyor President per a la tramitació i gestió del que 
sigui necessari per tal de dur a terme aquesta adhesió. 
La Junta General ho aprova per unanimitat. 

................. 
 
5è. Renovació de càrrecs del Sindicat del Rec i del Jurat d’aigües. 
 
Com ja es sabut per tots els socis, els càrrecs del Sindicat de socis i del Jurat del reg, s’han de renovar tal i com 
marquen els Estatuts.  
 
Es proposen com a nous membres del Sindicat i del Jurat de Reg a les següents persones: 

Sr. Francisco M. Launes Andilla 
Sr. Martin Cortes Aragones 

La Junta General ho  aprova per unanimitat.    
............... 

 
6è. Informacions vàries, si n’hagueren.   
 
Per part del President s’informa:  
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- Que ja es tenen tots els permisos per tal de prosseguir amb el projecte de construcció de la bassa que 
subministrarà les instal·lacions contra incendis del parc eòlic, així com donarà suport a les finques que se 
subministren de l’Hidrant 60. 
 
- Que els comptadors situats a les casetes dels hidrants i les vàlvules instal·lades a cada toma parcel·laria són 
propietat i responsabilitat de cada soci, per tant, cas d’avaria en aquests les despeses de canvi són al seu 
càrrec.  

 
Tanmateix, s’informa als socis sobre la necessitat d’obrir en la seva totalitat la vàlvula de la toma parcel·laria tal 
com indiquen els tècnics. 

................ 
 
7è. Precs i preguntes. 
 
El soci Sr. Pere Sastre pregunta sobre la propietat de l’electro-vàlvula ubicada a la caseta d’hidrant? Se li respon 
que és responsabilitat de la Comunitat, així com el tram de canonada que va des de la caseta de l’hidrant fins la 
vàlvula de la toma parcel·laria. 
 
El soci Sr. Rafel Martin, manifesta que el que interessa és la contenció en tot el possible de les despeses 
extraordinàries, donat que  amb les ordinàries ja es paga suficient. 

************** 
 

Sense més temes que tractar, es dona  per acabada  la Junta  General Extraordinària, essent les 20,15 h, del dia 
abans esmentat. 
 
 


