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

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 del Centre Cívic d’aquesta vila, el dia 3 de març de 2017 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 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 18 de març de 2016. El socis assistents
l’aproven per unanimitat.
..................
2n. Examen i aprovació si s’escau, del Balanç de l’exercici de l’any 2016 i proposta de
repartiment de les despeses fixes.
El secretari dona lectura al balanç de despeses de l’any 2016 i comenta els diferents apunts.
Despeses
Despeses bancàries
Despeses varies
ENDESA
Gestoria
Impostos
Inversions
Nomines
Prestec
Reparacions
Seguretat Social
Telefon
Total

1.558,49
3.323,87
123.554,06
7.636,16
2.016,69
57.233,00
19.073,98
53.391,23
27.909,03
9.154,12
1.106,74
305.957,37

Ingressos
DF
Aigua Juny
Prestec
Aigua desembre
Nou soci

69.044,91
85.176,92
61.623,37
78.167,07
26.100,00

Total

320.112,27

Les Despeses Fixes de l’any 2016 són les següents:
Despeses Fixes
Nomines
SS
Telèfon
Gestoria
Oficina i despeses vàries
Bancs
Impostos
Reparacions
Total

19.073,98
9.154,12
1.106,74
1978,87
3.323,87
1.558,49
2.016,69
27.909,03
66.121,79

66.121,79 €/650 Ha. = 101,72€/Ha.
La Junta General ho aprova per unanimitat.
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....................
3r. Examen i aprovació del pressupost de l’exercici de 2017, 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 2017:
Pressupost
Despeses
Nomines
SS
Telèfon
Llum
Gestoria
Impostos
Oficina
Bancs
Prestec
Reparacions
Inversions
Imprevistos
Seiasa
Assegurança
Total despeses

21.000,00
9.500,00
1.200,00
140.000,00
2.000,00
2.000,00
3.500,00
1.600,00
18.000,00
30.000,00
24.000,00
1.000,00
11.000,00
3.500,00
268.300,00

Ingressos
Remesa préstec
Remesa DF
Remesa aigua desembre
Remesa aigua juny
Nou soci

Total ingressos

61.000,00
62.000,00
61.000,00
75.000,00
10.000,00

269.000,00

Preu m3 aigua
Juny
m3

Desembre
630.935,00

LLUM BOMBES

579.010,00

Total
1.209.945,00

Total m3
Total llum
Preu m3
1.209.945,00
123.554,00
0,1021

Pel que fa al preu de l’aigua, es proposa deixar-lo a 0,12€ el metre cúbic.
La Junta General ho aprova per unanimitat.
...............
4t. Renovació de càrrecs del Sindicat del Rec i del Jurat d’aigües.
D’acord amb el que s’estableix en els Estatuts els càrrecs del Sindicat de socis i del Jurat del
reg, s’han de renovar per meitats cada dos anys.
Es proposen com a nous membres del Sindicat i del Jurat de Reg a les següents persones:
•
•
•

Sr. Eladi Masdeu Adell
Sr. Josep M. Escriba Falcon
Sr. Gabriel Sedo Monclus
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La Junta General ho aprova per unanimitat.
...............
5è. Informacions vàries.
Per part del President s’informa:
•

Que s’estan realitzant unes proves per intentar solventar dins el possible la
problemàtica dels bacteris de l’aigua que provoquen l’embús dels filtres, s’ha adquirit
un aparell a instal·lar en una bassa que produeix ultrasons, trenca la cadena i evita la
proliferació de les algues.

•

Que el projecte de l’ampliació de la zona dels Pesols que es va informar en la anterior
assemblea , està paralitzat donat que no hi ha una quantitat de hectàrees suficients
per tal de fer viable el mateix.
..............

6è. Precs i preguntes.
La Sra. Pedret Pedraza pregunta en quina situació es trova el sector dels Camins Nous que es
deficitari de cabal d’aigua, se li respon que és intenció del sindicat realitzar la inversió per
intentar solucionar el problema, però que per la negativa d’uns veïns a donar pas de la
canonada per la seva finca s’ha d’estudiar un altre recorregut amb el conseqüent augment del
pressupost. La Sra Pedret demana que dins el que es pugui es faci el possible per intentar
trobar una solució, donat que els veïns d’aquella zona estan regant a molt poca pressió.
**************
Sense més temes que tractar, es dona per acabada la Junta General Extraordinària, essent
les 21,00 h, del dia abans esmentat.
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