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 de la Democràcia d’aquesta vila, el dia 18 de març de 2016 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 13 de març de 2015. El socis assistents
l’aproven per unanimitat.
..................
2n. Examen i aprovació si s’escau, del Balanç de l’exercici de l’any 2015 i proposta de
repartiment de les despeses fixes.
El secretari dona lectura al balanç de despeses de l’any 2015 i comenta els diferents apunts.
Despeses

Ingressos

Despeses bancàries
Despeses varies
ENDESA
Gestoria
Impostos
Inversions
Nomines
Prestec
Reparacions
Seguretat Social
Telefon

1.870,94
2.836,48
145.865,94
1.528,62
1.989,70
48.540,59
28.697,21
2.006,00
84.657,51
9.488,25
1.030,22
328.511,46

DF
Aigua Juny
Prestec
Aigua desembre
Nou soci
Prestec
Subvenció
Devolucions
Endarreriments

60.852,63
75.544,63
52.060,78
59,044,39
58.000,00
50.000,00
25.000,00
- 4.256,00
9.560,00

326.762,04

Les Despeses Fixes de l’any 2015 són les següents:
Despeses Fixes
Nomines
SS
Telèfon
Gestoria
Oficina i despeses vàries
Bancs
Impostos
Reparacions
Assegurança i SEIASA

28.697,21
9.488,25
1.030,22
1.528,62
2.836,48
1.870,94
1.989,70
21.000,00
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Total

68.441,42

68.441,42 €/650 Ha. = 105,29 €/Ha.
La Junta General ho aprova per unanimitat.
....................
3r. Examen i aprovació del pressupost de l’exercici de 2016, 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 2016:
Pressupost
Despeses
Nomines
SS
Telèfon
Llum
Gestoria
Impostos
Oficina
Bancs
Prestec
Reparacions
Inversions
Imprevistos
Seiasa
Assegurança
Total despeses

21.000,00
9.500,00
1.000,00
140.000,00
1.600,00
1.900,00
3.035,56
1.400,00
52.000,00
30.000,00
24.000,00
1.000,00
11.000,00
3.500,00
300.935,56

Ingressos
Remesa préstec
Remesa DF
Remesa aigua desembre
Remesa aigua juny
Atrassos
Nou soci
Subvencions
Imprevistos

52.090,28
62.000,00
55.000,00
75.000,00
6.000,00
10.000,00
40.000,00
1.000,00

Total ingressos

301.090,28

Preu m3 aigua
Juny
Import remesa
m3

Desembre
Total
75.544,63
59.044,39
134.589,02
559.584,00
437.560,00
997.144,00

LLUM BOMBES

Tola m3
Total llum
Preu m3
997.144,00
133.777,86
0,134

Pel que fa al preu de l’aigua, es proposa deixar-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.
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Aquest punt es deixa sobre la taula al no presentar-se cap soci .
Atès que al llarg del temps és comú que la renovació de càrrecs del Sindicat i del Jurat es dugui
a terme de forma voluntària entre els socis que es presenten, donat que per segon any
consecutiu aquesta renovació de càrrecs no es pot fer efectiva per no haver-se presentat cap
soci, a la vista del que s’estableix als Estatuts, es proposa pel Sindicat que la renovació dels
càrrecs del Sindicat i Jurat per al proper exercici, cas que no es presenti cap soci com fins ara,
es realitzi, en el mateix moment de la celebració de l’assemblea general anual, per sorteig
d’entre tots els socis comunitaris que compleixin amb les condicions, sent obligatori
l’acceptació del càrrec i sols es podrà renunciar al mateix, per reelecció, tenir més de seixanta
anys o per canvi de residència (art. 63).
La Junta General ho aprova per unanimitat.
...............
5è. Informacions vàries.
Per part del President s’informa:
Que el projecte de la tercera bassa ja ha finalitzat, la qual a més de donar servei a uns 7 socis
més, amb una superfície de 25 Hes, s’ha solucionat el problema de dèficit d’aigua dels socis
que regaven de l’hidrant 60, amb una superfície aproximada de 25 Hes.
Que el dia 1 de març es va presentar l’avanç projecte de l’ampliació de la zona dels Pesols
promoguda per unes finques interessades. Aquest projecte podria anar al voltant d’una
superfície de 170 Hes, amb el benefici que pot comportar per Móra i per la Comunitat a
l’afegir-se aquesta nova superfície a la existent.
...............
6è. Precs i preguntes.
La Sra. Torres Prades pregunta sobre les inversions que es duran a terme. Se li respon que tot
dependrà del pressupost, que existeix el sector dels Camins Nous que es deficitari de cabal
d’aigua i la intenció del Sindicat és fer la inversió per solucionar aquest problema, però tal com
s’ha dit depèn del pressupost donat que s’han de prioritzar les despeses.
La Sra. Pedret Pedraza pregunta sobre l’estat de l’expedient dels ex socis que no van fer
efectiu el cost del projecte. Se li respon que es van presentar dues demandes judicials, una el
jutge va dictaminar que s’arribés a un acord entre les parts i el soci va fer efectiu l’import. La
segona, amb un altre jutge, va dictaminar que no era competent per resoldre i ens va dirigir
cap a la Confederació Hidrográfica del Ebro i Hisenda (CHE). Actualment, després de demanar
informació a la CHE, s’està preparant tota la documentació per trametre a la CHE i a Hisenda,
per tal de demanr-los que facin la recaptació dels imports per la via executiva.
La Sra. Pedret Pedraza pregunta per la diferència de l’import de nòmines de l’exercici de 2015 i
2016. Se li respon que durant l’exercici de 2015, es va tenir la necessitat de contractar una
persona més de manteniment a mitja jornada i que per enguany per pressupost de moment
no s’ha contemplat.
**************
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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