COMUNITAT DE REGANTS DE MÓRA D’EBRE
Edifici de la Democràcia
Pça. de la Democràcia, s/n
43740 Móra d’Ebre
G-43027846

ACTA JUNTA GENERAL
Convocada Junta General Extraordinària i Urgent de Socis de la Comunitat de Regants de
Móra d’Ebre, a les 8 hores del vespre del dia 22 d’octubre de 2010, a la sala d’actes del local de
la Democràcia d’aquesta vila, i no havent quòrum per celebrar la primera convocatòria, el Sr.
President, dona per començada la sessió en segona convocatòria, a les 8 hores 30 minuts del
vespre, assistint unes 35 persones. Tot seguit es passa a tractar els diferents punts de l’ordre
del dia.
1r. Revisió del preu de l’aigua per al segon semestre de 2010
El Sr. President informa que com a conseqüència de l’augment sofert en els rebuts
d’energia elèctrica, és necessari l’augment del preu de l’aigua. Actualment està a 0,08
euros/m3, i es proposa l’augment a 0,12 euros/m2 el segon semestre de 2010, per tal d’absorbir
els 2 cèntims de desfàs del primer semestre, ja que segons els càlculs realitzats el preu per a
l’exercici de 2010, hagués tingut que ser de 0,10 euros/m3.
Així mateix, informa que a partir de l’octubre s’ha signat un nou contracte amb
ENDESA, i que aquest reportarà una disminució en el preu del Kw.
El Sr. Cuenda pregunta el preu del Kw del nou contracte, de l’actual i de l’anterior?
El Secretari li respon que el nou contracte serà entre 0,08 i 0,09 euros/kw, que
actualment és de 0,11 i que l’anterior era de 0,09, tanmateix, informa que s’ha de tenir
present, que el terme fix de potència també ha sofert un augment important.
S’aprova per unanimitat dels presents augmentar el preu de l’aigua a 0,12 euros/m2,
pel segon semestre de 2010.
2n. Informacions de la Presidència si n’hagueren
El Sr. President informa que durant el període del 15 de desembre de 2010 al 31 de
gener de 2011, es realitzarà la parada tècnica habitual, amb el conseqüent buidat de les
canonades, per tal d’intentar eradicar el problema del musclo zebra.
El Sr. Cuenda manifesta que la canonada de la seva toma parcel∙laria es boça
contínuament.
En el mateix sentit es manifesta la Sra . M. Carmen Hernandez.
El President posa de manifest que pot ser problema del sediment de les basses i que
estava previst la seva neteja, llavors aprofitant la parada tècnica s’intentarà realitzar la neteja i
les despeses que se’n derivin s’inclouran en les despeses fixes d’aquest any.
Sense més temes que tractar, es dona per acabada l’Assemblea General Extraordinària,
essent les 20,45 h, del dia abans esmentat.
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