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 22 d’abril de
2022 a les 20:00 hores, no havent quòrum suficient per celebrar-la en primera
convocatòria, el Sr. President dona per començada la sessió en segona convocatòria a les
20:30 hores.
El President, demana l’aprovació de tractar per urgència un punt no inclòs en l’ordre del
dia, en relació a la proposta de pagament de les finques donades de baixa, ja sigui en el
moment de aprovació del projecte de reg a pressió o en posterioritat. El socis assistents
l’aproven per unanimitat.
Tot seguit es passa a tractar els diferents punts de l’ordre del dia.
1r. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
El secretari dona lectura a l’acta de la Junta General del 8 de març de 2019. El socis
assistents l’aproven per unanimitat.
..................
2n. Examen i aprovació si s’escau, del Balanç de l’exercici de l’any 2020, 2021 i proposta
de repartiment de les despeses fixes.
El secretari dona lectura al balanç de despeses de l’any 2020 i 2021 i comenta els diferents
apunts.
Balanç 2020:
DESPESES

INGRESSOS

Assegurances
Despeses bancàries
Serveis informàtics
Notaria
Correus

- Remesa despeses fixes
1.127,40 Remesa despeses fixes
2.548,82 Consum aigua desembre 2019

34.291,72

67,61 Consum aigua juny 2020

62.859,12

419,75 Superàvit

Papereria Bassa

52,07 Total

MRW

112,00

Sp Activa

755,32

Productes neteja

389,04

ACATCOR

87,13

Protocol

819,11

Claus

70.295,50

8.194,51
175.640,85
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Gestoria

3.102,08

Impostos

1.912,49

Inversions

-

Nòmines

25.223,95

Reparacions

23.215,18

SEIASA

5.242,80

Seguretat Social
Telèfons
Energia elèctrica
Total

12.034,30
1.643,59
121.337,30
200.095,44

És tanca l'exercici de 2020, amb un dèficit de 24.454,59 €
Balanç 2021
DESPESES

INGRESSOS

Assegurances

5.561,05 Remesa despeses fixes

56.451,89

Despeses bancàries

1.472,70 Remesa despeses fixes

29.133,12

Serveis informàtics

2.782,92 Consum aigua desembre 2019

Correus

296,80 Consum aigua juny 2020

Papereria Bassa

74.015,40
88.848,36

73,82

Sp Activa

660,60 Total

Productes neteja

48,90

ACATCOR

80,18

Protocol

818,39

Gestoria

2.546,88

Impostos

3.083,29

Nòmines

25.356,28

Reparacions

20.400,68

SEIASA

9.550,68

Seguretat Social

11.960,76

Telèfons

1.697,59

Energia elèctrica

105.961,69

Dèficit 2020

24.454,59

Total

216.807,80

És tanca l'exercici de 2021, amb un superàvit de 31.640,97 €
Despeses fixes exercici 2022
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Assegurances

5.561,05

Despeses bancàries

1.472,70

Serveis informàtics

2.782,92

Correus

296,80

Paperería

73,82

Sp Activa

660,60

Productes neteja

48,90

ACATCOR

80,18

Protocol

818,39

Gestoria

2.546,88

Impostos

3.083,29

Nòmines

25.356,28

Reparacions

20.400,68

SEIASA

9.550,68

Seguretat Social

11.960,76

Telèfons

1.697,59

Energia elèctrica
Total

86.391,52

Quota exercici 2021

132,91 €

Primer termini

66,46 €

Segon termini

66,46 €

La Junta proposa realitzar un primer pagament corresponent al 50% de les despeses fixes,
és a dir, 66,46 €, durant el mes de maig de 2022, i deixar pendent el segon pagament
corresponent a l'altre 50%, fins el mes d'octubre de 2022, el qual es durà a terme o no
sempre i quan la situació comptable de la Comunitat ho permeti.
La Junta General ho aprova per unanimitat.
....................
3r. Examen i aprovació del pressupost de l’exercici de 2022, 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 2022:
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DESPESES

INGRESSOS

Assegurances

6.000,00 € Superavit

Despeses bancàries

1.600,00 € Despeses fixes

Serveis informàtics

2.900,00 €

Consum aigua desembre 2021

Correus i Notaria

550,00 € Consum aigua juny 2022

SP ACTIVA

850,00 € Nous ingressos

Productes de neteja i oficina

500,00 €

ACATCOR

90,00 €

Protocol

1.000,00 €

Gestoria

3.000,00 €

Impostos

3.200,00 €

Seguretat Social

12.500,00 €

Nomines

25.500,00 €

Reparacions

20.000,00 €

SEIASA

12.000,00 €

Telèfons

1.800,00 €

Energia elèctrica

86.391,52 €
85.000,00 €
85.000,00 €
5.000,00 €
293.032,49 €

180.000,00 €

PEM

10.000,00 €

Imprevistos

12.000,00 €

Total

Total

31.640,97 €

293.490,00 €

Pel que fa al preu de l’aigua, donat l’augment dels preus de l’energia elèctrica segons les
previsions i d’acord amb els números de l’exercici anterior, per a l’exercici de 2022
s’hauria de fixar en 0,147 €/m3, per la qual cosa la Junta proposa arrodonir-ho a 0,15 €/m3.
La Junta General, aprova per unanimitat el pressupost, així com el preu de l’aigua per a
l’exercici de 2022.
...............
4t. Renovació de càrrecs del Sindicat del Rec i del Jurat d’aigües.
Per part del soci Sr. Josep A. Descarrega Perez, es posa de manifest que la renovació de
càrrecs, d’acord amb el que estableixen els Estatuts, no s’hauria de posposar més, i tal
com s’esmenta a la convocatòria, s’hauria de dur a terme obligatòriament, ja que sinó
sempre ens trobarem en la mateixa situació, per exemple com la d’avui que a les
assemblees ja no venen els socis i tampoc hi ha voluntaris per ser membres de les juntes.
És deixa pendent fins el proper exercici.
...............
5è. Punt d’urgència, sobre el pagament de finques donades de baixa
Per part del President es posa de manifest la necessitat d’aprovar una proposta sobre el
pagament dels drets de les finques que es van donar de baixa en el moment de
l’aprovació del projecte de reg a pressió, les quals varen presentar recurs davant la CHE i
seguint les indicacions d’aqueix organisme es varen resoldre al seu favor o bé, les que
s’han anat donant de baixa en posterioritat. A tal efecte, es proposa que les finques
donades de baixa en el moment de l’aprovació del projecte i que no van fer efectiu els
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drets de repartiment, cas d’estar interessades en donar-se d’alta, facin efectiu els drets
aprovats en el seu moment, és a dir, 300,00 €/Ha com a entrada de soci a la comunitat, i
1.700,00 €/Ha, del repartiment del projecte, aquests imports es veuran incrementats amb
un 50%. Pel que fa a les finques donades de baixa amb posterioritat i que si van fer
efectius els drets en seu moments, es proposa que cas d’estar interessades en retornar a
la comunitat facin efectiu un 50% dels drets inicials.
El socis assistents l’aproven per unanimitat.
..............
6è. Informacions vàries.
Per part del President s’informa:
Sobre les neteges de les bases que s’han dut a terme i que es duran a terme, si s’escau,
durant la present campanya.
.............
7è. Precs i preguntes.
No n’hi hagué.
**************
Sense més temes que tractar, es dona per acabada la Junta General Extraordinària,
essent les 21,20 h, del dia esmentat en l’encapçalament.
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