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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 13 de març de 2015 a 
les 20:00 hores,  no havent quòrum suficient per celebrar-la en primera convocatòria, el Sr. 
President dóna per començada la sessió en segona convocatòria a les 20:30 hores, assistint 
uns 40 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 7 de març de 2014. Preguntat a 
l’assemblea, aquesta és aprovada per unanimitat. 

.................. 
 

2n. Examen i aprovació si s’escau, del Balanç de l’exercici de l’any 2014 i proposta de 

repartiment de les despeses fixes.  

 
El secretari dona lectura al balanç de despeses de l’any 2014, i comenta els diferents apunts.  
 

Despeses     Ingressos   

 Danys a cultius                 -       Despeses fixes   56.789,06   

 Despeses bancàries       1.305,11    Aigua Juny    52.639,20   

 Despeses varies       3.035,56    Prestec    52.090,28   

 ENDESA    126.426,37    Aigua desembre    65.370,12   

 Gestoria       1.559,33    Nous socis    20.000,00   

 Impostos       1.898,10       

 Inversions       3.599,22       

 Nomines      26.201,41       

 Prestec      41.778,40       

 Reparacions      17.222,76       

 SEIASA      10.000,00       

 Seguretat Social      12.166,57       

 Telefon          982,90       

    246.175,73     246.888,66   

 
Les Despeses Fixes de l’any 2014 són les següents: 
 

Nomines   20.000,00   

SS     9.000,00   

Telèfon       982,90   

Gestoria     1.559,33   

Oficina i despeses 
vàries     3.035,56   

Bancs     1.305,11   

Impostos     1.898,10   

Reparacions   10.000,00   

Assegurança i SEIASA   10.000,00   
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Inversions     6.000,00   

Total   63.781,00   

 
63.781,00 €/650 Ha. = 93,51 €/Ha. 

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

 

3r. Examen i aprovació del pressupost de l’exercici de 2015, 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 2015: 
  

Despeses   Ingressos   

Nomines     21.000,00   Remesa préstec     52.090,28   

SS     10.000,00   Remesa DF     56.789,06   

Telèfon      1.000,00   Remesa aigua desembre     65.370,12   

Llum    118.000,00   Remesa aigua juny     52.639,20   

Gestoria      1.600,00   Atrassos      6.000,00   

Impostos      1.900,00   Nou soci     66.000,00   

Oficina      3.035,56   Subvencions     25.000,00   

Bancs      1.400,00   Imprevistos      1.000,00   

Prestec     52.000,00       

Reparacions     30.000,00       

Inversions     75.000,00       

Imprevistos      1.000,00       

Seiasa      6.000,00       

Assegurança      3.500,00       

Total  despeses    325.435,56   Total ingressos   324.888,66   

 

Pel que fa al preu de l’aigua,  es proposa augmentar-lo a 0,135€ el metre cúbic. 
La Junta General ho aprova per unanimitat. 

............... 
 

4t. Renovació de càrrecs del Sindicat del Rec i del Jurat d’aigües. 

 
Aquest punt es deixa sobre la taula al no presentar-se cap soci . 

............... 
 

5è. Informacions vàries.   

 

Per part del President s’informa:  
 
- Que 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, està a 
punt de finalitzar i properament es posarà en funcionament, que l’augment del pressupost 
per  a l’exercici de 2015 vers el de 2014, be donat per la inversió que es durà a terme pel canvi 
de la bomba existent, així com per l’augment de potència i la reparació de les estacions de 
filtratge. 
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- En relació a la reparació de les estacions de filtratge, els tècnics han informat que el 
problema existent be com a conseqüència de la qualitat de l’aigua i que per solucionar-ho 
s’hauria de realitzar un tractament de la mateixa. El producte que s’utilitza (permanganat 
potàssic) és innocu, tant pels conreus, pels animals com per les persones, ja que s’utilitza com 
a desinfectant. Inicialment es durà  a terme un tractament de xoc i en posterioritat de 
manteniment i que el dia en que es realitzi s’haurà de interrompre el subministrament per a 
que faci un major efecte. Tanmateix, aquest tractament és el motiu pel qual es proposa 
l’augment del preu de l’aigua. 

............... 
 

6è. Precs i preguntes. 

 
El soci Sr. Pere Sastre pregunta sobre si les ofertes es demanen en sobre tancat. Per part del 
president se li respon que no. El Sr. Sastre demana que a partir d’ara es faci d’aquesta manera.  
 
El soci Sr. Francisco Sole, pregunta sobre la previsió de la reparació de  les estacions de 
filtratge. El Sr. Joaquin Llop li respon que de ben segur estaran pels voltants de setmana santa 
. 

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

Sense més temes que tractar, es dona  per acabada  la Junta  General Extraordinària, essent 
les 21,00 h, del dia abans esmentat. 
 
 


