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ACTA DE LA JUNTA GENERAL
Convocada sessió de la Junta General extraordinària i urgent 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 30
de setembre de 2022, el Sr. President dona per començada la sessió assistint uns 40
socis.
El President pren la paraula i demana als socis presents votar la urgència de tots els punts
de l’ordre del dia, així com la inclusió d’un de nou, referent a l’establiment d’un consum
màxim per hectàrea en concordança amb el conreu existent i d’acord amb l’establert al
pla hidrològic.
La Junta General ho aprova per unanimitat.
Tot seguit es passa a tractar els diferents punts de l’ordre del dia.
..................
1r. Aprovació derrama extraordinària. 2n. Augment preu de l’aigua
Per part del secretari es duu a terme una explicació de la proposta realitzada per la junta
de govern i la causa que ho motiva, i que bàsicament és l’augment desmesurat del preu
de l’energia agreujat amb l’aplicació del topall del gas que ha suposat que a data 31
d’agost la facturació d’energia hagi augmentat en un 150 % més que durant tot l’exercici
de 2021, la qual cosa implica que no es pugui assumir el pagament de les factures
d’energia elèctrica sense que s’hagi de fer una derrama extraordinària així com l’augment
del preu de l’aigua, donat que la mitjana del que portem d’any indica que el preu de m3 és
de 0,36 €, ja que estava a 0,15 € i que es va tenir que augmentar per parar el primer cop a
0,18 €/m3.
S’entaula una breu discussió entre els socis assistents, els quals posen de manifest la
necessitat de poder estudiar la possibilitat de la instal·lació de plaques solars. Per part de
la Junta de Govern s’agafa el compromís de presentar estudis d’aquests tipus
d’instal·lacions per tal que es pugui valorar en la propera sessió de la Junta General.
La Junta General aprova per unanimitat, la realització d’una derrama extraordinària per
import de 80,00 € per hectàrea, així com l’augment del m3 d’aigua a 0,36 € el qual es farà
efectiu en el consum des del mes de juny, així com la realització de les lectures i la
facturació del consum per trimestre vençut enlloc de per semestre vençut tal com es du a
terme en l’actualitat.
...............
3r. Aprovació formalització conveni amb BASE pel cobrament de rebuts.
El president explica el motiu de la proposta, per la formalització d’un conveni amb BASE
pel cobrament dels rebuts de les remeses de despeses i consum d’aigua, ja sigui en
voluntària com en executiva.
La Junta General ho aprova per unanimitat.
...............
4t. Establiment d’un consum màxim per hectàrea en concordança amb el conreu
existent i d’acord amb l’establert al pla hidrològic
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El president explica la proposta, que bàsicament és l’establiment d’un consum màxim
per hectàrea, penalitzant el consum que superi el mateix en un 40 % de l’import del m3.
Aquest consum màxim s’estableix d’acord amb el que indica pel que fa als recursos
hídrics del pla hidrològic per a la comarca de la Ribera d’Ebre per a cada tipus de conreu,
amb un augment del 20% sobre el mateix.
S’entaula una breu discussió entre els socis assistents. Posant-se la proposta a votació, la
mateixa s’aprova per majoria de 38 vots a favor i dos en contra.
**************
Sense més temes que tractar, es dona per acabada la Junta General Extraordinària,
essent les 21,15 h, del dia abans esmentat.
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