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 16 de març de
2018 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.
Per part del Secretari es pren la paraula i fa una breu presentació, donada l’elecció del
nou President, que va recaure amb el membre de la Junta Sr. Francisco Launes Andilla.
El Sr. President fa un breu incís i manifesta que és d’interès d’aquesta junta, intentar
continuar amb la línia engegada per l’anterior i ajustar les despeses en tot el possible, per
tal que tots els socis se’n puguin veure beneficiats.
Tot seguit es passa a tractar els diferents punts de l’ordre del dia.
1r. Lectur a i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
El secretari dona lectura a l’acta de la Junta General del 3 de març de 2017. El socis
assistents l’aproven per unanimitat.
..................
2n. Examen i aprovació si s’escau, del Balanç de l’exercici de l’any 2017 i proposta de
repartiment de les despeses fixes.
El secretari dona lectura al balanç de despeses de l’any 2017 i comenta els diferents
apunts.
Despeses

Ingressos

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

1.367,32 €
3.894,23 €
134.116,00 €
1.586,75 €
2.271,59 €
22.654,08 €
25.884,38 €
22.841,78 €
10.370,09 €
1.099,70 €
7.900,00 €

DF
Aigua Juny
Prestec
Aigua desembre
Nou soci
Subvenció
Devolucions
Endarreriments

Total

233.985,92 € Total

És tanca l'exercici de 2017, amb un superàvit de 23.304,92 €
Les Despeses Fixes de l’any 2016 són les següents:
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-

68.435,38 €
81.479,28 €
54.285,20 €
- €
9.000,00 €
45.513,92 €
11.333,24 €
9.910,30 €

257.290,84 €
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Despeses Fixes
Nomines
SS
Telèfon
Gestoria
Oficina i despeses vàries
Bancs
Impostos
Reparacions
Assegurança i SEIASA
Assessoria energia

22.654,08 €
10.370,09 €
1.099,70 €
1.586,75 €
3.894,23 €
1.367,32 €
2.271,59 €
22.841,78 €
3.500,00 €
7.900,00 €

Total

77.485,54 €

77.485,54 €/650 Ha. = 119,20€/Ha.
El President manifesta que d’acord amb el balanç exposat anteriorment, la feina feta el
millor possible i els esforços dels membres i treballadors, l’exercici de 2017 s’ha pogut
tancar amb un superàvit de 23.000 € i escaig, per la qual cosa, la Junta proposa realitzar
un primer pagament corresponent al 50% de les despeses fixes, és a dir, 59,60 €, el mes
d'abril de 2018, i deixar pendent el segon pagament corresponent a l'altre 50%, fins el mes
d'octubre de 2018, el qual no es faria efectiu anant a càrrec d’aquest superàvit.
La Junta General ho aprova per unanimitat.
....................
3r. Examen i aprovació del pressupost de l’exercici de 2018, 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 2018:
Pressupost
Despeses
Nomines
SS
Telèfon
Llum
Gestoria
Impostos
Oficina
Bancs
Reparacions
Inversions
Assegurança
SEIASA

23.000,00 €
11.000,00 €
1.200,00 €
135.000,00 €
2.700,00 €
2.300,00 €
3.900,00 €
1.500,00 €
25.000,00 €
34.000,00 €
3.500,00 €
10.000,00 €

Ingressos
Remesa DF – Abril
Remesa aigua desembre
Remesa aigua juny
Devolucions
Nou soci
Altres ingressos
Remesa DF Octubre
Superàvit exercici 2017
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38.650,00 €
72.000,00 €
80.000,00 €
5.900,00 €
20.800,00 €
5.000,00 €
0,00 €
38.650,00 €
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Assessoria energia

7.900,00 €

Total despeses

261.000,00 € Total ingressos

261.000,00 €

El Secretari informa que el possible desfàs entre les despeses i els ingressos be donat, tal
com s’ha exposat en el punt anterior, per la proposta de no cobrament si s’escau, del 50%
de l’import de despeses fixes previst pel mes d’octubre de 2018, el qual anirà a càrrec del
superàvit de tancament de l’exercici de 2017.
La Junta General ho aprova per unanimitat.

Preu m3 aigua
Juny
Import remesa
m3

Total

81.479,28

72.922,00

154.401,28

678.994,00

607.683,33

1.286.677,33

Total m3
LLUM BOMBES

Desembre

Total llum

1.286.677,33

134.874,22

Preu m3
0,105

Pel que fa al preu de l’aigua, fins el moment actual es mantenia a 0,12 €/m3 , i seguint en la
línia de les despeses fixes, a l’haver tancat l’exercici de 2017 amb superàvit, es proposa
baixar-lo a 0,105€/m3.
La Junta General ho aprova per unanimitat.
...............
4t. Renovació de càrrecs del Sindicat del Rec i del Jurat d’aigües.
És deixa pendent fins el proper exercici
...............
5è. Informacions vàries.
Per part del President s’informa:
•

Que el projecte de l’ampliació de la zona dels Pesols que es va informar en la
anterior assemblea, atès que d’acord amb les converses mantingudes amb el
Departament d’Agricultura s’ha trobat un línia de finançament que milloren
quantitativament els imports inicialment previstos, per tant es tornaran a iniciar
els tràmits amb els possibles interessats.

•

Que ja s’ha instal·lat en la primera bassa l’aparell que produeix ultrasons i trenca
la cadena, per tal d‘evitar la proliferació de les algues i solventar dins el possible la
problemàtica dels bacteris de l’aigua que provoquen l’embús dels filtres, s’estan
realitzant proves i si aquestes funcionen, s’instal·larà aquest aparell en les altres
dues.
..............
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6è. Precs i preguntes.
El soci Sr. Rafael Martin manifesta que ell està d’acord amb totes les ampliacions que es
puguin dur a terme, però que abans de prioritzar aquestes, s’haurien de solucionar els
problemes existents a la xarxa actual, com per exemple el de l’hidrant 60, que inicialment
es va solucionar amb la construcció de la bassa nova, però que la temporada passada van
tornar a ressorgir. Per part de la Junta se li respon que els tècnics han aconsellat realitzar
unes actuacions que suposadament solucionaran el problema i que ja es tenen els
pressupostos per a fer-les. Tanmateix, recorden que hi ha altres sectors que tenen
problemes i que s’estan intentar trobar solucions.
**************
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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