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ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE LA
COMUNITAT DE REGANTS DEL PANTÀ DE
RIUDECANYES DEL DIA 26 DE JUNY DE 2020
(SESSIÓ 2020-1)
Té lloc per correspondència postal i videoconferència en segona
convocatòria a les 19 hores i 30 minuts del dia 26 de juny de 2020 en el local
social de la Comunitat de Regants, al carrer de Vallroquetes, 2 de Reus.
Presideix En Joan Llaberia i Jové. Hi assisteixen, entre presents,
representats i que han emès el seu vot per correu, un total de 190 comuners
representant 3.237 vots, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació, si és procedent, de l'acta de l'última Junta General.
2. Aprovació, si escau, de la Memòria, Compte d’Explotació de l’exercici
2019 i aplicació del superàvit.
3. Aprovació, si és pertinent, de l’Ordenança Fiscal núm. 17.
4. Precs i preguntes.
El president obre l’acte desitjant que tothom estigui bé de salut i
agraint als membres de la Junta assistents i als comuners que s’han afegit a la
Junta General per videoconferència.
A continuació explica que s’ha tramès a tots els comuners la
documentació dels temes a tractar i que també ha estat penjada, des del dia
de la convocatòria, a la pàgina web, als taulers electrònics de la Comunitat de
Regants i al taulell físic de la seu social.
PUNT 1:
No havent-hi cap objecció ni pregunta sobre l’acta anterior, després
d'emetre els vots els assistents i els assistents per videoconferència, sumats
als rebuts per correu, queda aprovada l’acta de la Junta General Ordinària del
dia 29 de novembre de 2019 per 3.229 vots a favor, cap en contra i 8
abstencions.
PUNT 2:
No havent-hi cap pregunta sobre aquest punt, s’aprova, una vegada
sumats tots els vots (presents, videoconferència i correu) per 3.223 vots a
favor, 6 en contra i 8 abstencions, la Memòria de l’exercici 2019, el Compte
d’Explotació de l’exercici 2019 i la destinació del seu superàvit de 1.286,18 € a
Reserves de Lliure Disposició.
secretaria@pantaderiudecanyes.cat
Carrer de Vallroquetes, 2 – 43201 REUS (Baix Camp)
Tel. 977 340 786 / 977 345 022 / 638 091 402
NIF: G43016989
www.pantaderiudecanyes.cat

PUNT 3:
L’administrador informa que arran del procés establert a la
convocatòria per a resoldre dubtes i consultar preguntes, s'ha redactat de
forma que pugui resultar més aclaridor l'article 5è de l'Ordenança Fiscal núm.
17, aquesta modificació ha estat penjada a la web de la Comunitat de
Regants des del dia 17 de juny. No havent-hi cap objecció es passa a la
votació. Una vegada sumats els vots dels presents i els rebuts per correu,
s’aprova definitivament per 3.167 vots a favor, 45 en contra i 25 abstencions,
l’Ordenança Fiscal núm. 17 - Taxa per Ocupació i/o Us d'Espais propietat de la
Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.
PUNT 4:
El comuner, En Luis Carlos Font Gili, pregunta si no es pot donar per
feta cada any la comanda d’estiu com la de l’any anterior sense que s’hagi
de tornar a demanar.
El contesta l’administrador dient que molta gent canvia la comanda
d’un any a un altra i que la comunitat sempre subministra l’aigua sota
comanda, de totes formes deix la porta oberta a que es pugui estudiar la
petició.
No havent-n'hi cap prec ni pregunta a fer, el president, agraeix
l’assistència i aixeca la sessió quan són les 19 hores i 52 minuts del dia 26
de juny de 2020.
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