
COMUNITAT DE REGANTS DE MÓRA D’EBRE 
 

Edifici de la Democràcia 
Pça. de la Democràcia, s/n 
43740 Móra d’Ebre 
 

                              G-43027846 
 

 

 
Tel i fax 977403296 

 
Horari d’oficina hivern: dimarts  i dijous de 17:30 a 19:30 hores 
Horari d’oficina estiu  : dimarts  i dijous de 18:00 a 20:00 hores 

 
Lloc web www.regantsmoraebre.com 
e-mail info@regantsmoradebre.com 

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 23 de març de 2012 a les 20:30 hores,  no 
havent quòrum per celebrar la primera convocatòria, el Sr. President dona per començada la sessió en 
segona convocatòria a les 21:00 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 les actes de les Juntes anteriors.  

 
El secretari dona lectura a les actes de les Juntes Generals del 4 de març de 2011. Preguntat a 
l’assemblea, aquestes són aprovades per unanimitat. 

 
2n. Examen i aprovació si s’escau, del Balanç de l’exercici de l’any 2011 i proposta de repartiment de les 

despeses fixes.  

 
El secretari dona lectura al balanç de despeses de l’any 2011 i comenta els diferents apunts.  

 
Les Despeses Fixes de l’any 2011 són les següents: 
 

Nomines 16700 

SS 7570 

Telèfon 1051 

Gestoria 2420 

Oficina 1902 

Bancs 696 

Reparacions 15913 

Total 46252 

 
46.252 €/650 Ha. = 71,16 €/Ha. 

 
El  Sindicat proposa deixar la quantitat a pagar les Despeses Fixes a 80,00 Euros/Hectàrea, atès l’acord 
de l’assemblea general de 4 de març de 2011, de repartiment l’import inicial de les despeses fixes de 
l’exercici de 2010, entre els anys 2011 i 2012. 
La Junta General ho aprova per unanimitat. 

 

3r. Examen i aprovació del pressupost de l’exercici de 2011,  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 2011: 
  

PRESSUPOST DE DESPESES  

Nomines 18535 

SS 7949 

Telèfon 1103 

Llum  117343 

Gestoria 2541 

Oficina 1998 

Bancs 731 

Préstec 51665 

Reparacions/inversions 29709 

Imprevistos 1000 
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Total 232574 

  

PRESSUPOST D’INGRESSOS  

Remesa préstec 55180 

Remesa DF 53834 

Remesa aigua  114000 

Endarreriments 5000 

Nou soci 2454 

Subvencions 10000 

Devolucions -8000 

Total 232468 

 

Pel que fa al preu de l’aigua,  es proposa deixar-lo  en 0,10 € el metre cúbic. 
La Junta General ho aprova per unanimitat. 
 

4t. Informacions vàries, si n’hagueren.   

 

Per part del President s’informa que l’obra del desguàs de la primera bassa ja ha finalitzat.  
 
Tanmateix, informa de la denúncia presentada per l’empresa COPCISA (empresa que va executar l’obra 
de millora) a l’empresa SEIASA (empresa que va promoure l’obra) i que segons el conveni que  es va 
signar en el seu moment, cas de controvèrsies en el contracte, aquestes s’havien de resoldre en un 
tribunal d’arbitratge en lloc d’anar als tribunals jurisdiccionals corresponents. En aquesta denúncia, 
COPCISA reclamava sobre 1.500.000 EUROS d’indemnització. El tribunal, en el “laudo” recaigut en el 
procediment,  va considerar que les dues empreses tenien culpa i tenien raó, per la qual cosa, va 
condemnar a SEIASA a pagar el 50% del que reclamava COPCISA, és a dir, sobre uns 750.000 EUROS, i 
com que es tracta d’obres considerades del projecte i la Comunitat sen fa càrrec del 28 %, SEIASA ens 
reclama uns 244.000 EUROS. Estem a l’espera de rebre més informació, tant per part de SEIASA com de 
la Generalitat. 
 

5è. Precs i preguntes. 

 
No n’hagueren. 
 

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

Sense més temes que tractar, es dona  per acabada  la Junta  General Extraordinària, essent les 21,30 h, 
del dia abans esmentat. 
 


