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ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DIA

23 DE FEBRER DEL2O?I

A la vila de Torres de Segte, a23 de febrer del202I, es reuneixen amb caràcter

extraordinari I'Assemblea de la Comunitat de regants del sector Les Vinyes de

Torres de Segre a les 18:30 h en segona convocatòria al Pavelló Municipal de

Torres de Segre þoliesportiu) amb el següent ordre del dia.

1. Nomenament de dos interventors d'acta.

2. Explicació per a la modemització del sistema de reg delazona de Les

Vinyes.

3. Torn de paraules.

4. Votació per la modernització del sistema de reg de la zona Les Vinyes.

5. Autontzació del President i la Junta per al finançament del reg a la

zonade Les Vinyes.

1- Nomenament de dos interventors d'acta.

Són nomenats els senyors Joaquim Estadella Ca\çada i Ignasi Gomà

Freixanet.

2- Explicació per a la modernitza.ció del sistema de reg de la zona de Les

Vinyes.

El President comença explicant que avui s'explicarà el PROJECTE DE

MODERNITZACIO DE LA XARXA DE REGADTU DE LA COMUNITAT

DE REGANTS DE LA SÈQUIA DE TORRES DE SEGRE, FASE 1.2, AMB

UN PRESSUPOST DE LICITACIÓ DE : 2.456.546,57 € IVA TNCLÒS.

3- Torn de paraules.

L'Antoni Francès diu que no està molt clara la carta que es va enviar, el

President li explica que ha anat tot molt ràpid i que I'obra costarà igual que els

Emprius-Plans, i que s'aprofita aquest ajut per que el pròxim PDR es pugui

executar una altra fase.
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També pregunta quina pressió hi haurà a I'hidrant, li responen 4 kg, per a

poder regar a aspersió.

El President també li explica que les finques tindran una càffega fins que no

s'acabi de pagar al cap dels 20 anys.

Ramon Curcó pregunta que s'ha de dir quin termini hi haurà per a tallar

l'aigta de reg a manta, el President li respon que encara s'ha de decidir en

Assemblea i tota la Comunitat.

El tècnic explica que el reg està dissenyat per a regar-ho tot, i que es podrà

decidir més endavant quan es talli I'aigua i les condicions del manteniment de

la sèquia, segurament mantindran les sèquies els que reguen a manta.

En Josep Lluis Huguet diu que a les ordenances especifica que les decisions

de cada sector les pren cada sector. El President diu que és millor decidir que

es fa de les sèquies, tota la Comunitat, però les decisions de cada sector les

prendrà cada sector.

Ramon Curcó pregunta quant pujarà el manteniment si marxen els regants

dels Emprius-Plans-Vinyes, el President diu que es farà el mínim

manteniment en aquests tres sectors i que no se'ls pujarà la quota als altres

sectors.

En Antoni Francès diu que si els que reguen a pressió no paguen sequiatge

faltaran diners i s'ha de saber com es pagarà i quina quantitat, per a poder

decidir el vot, vol saber quan els pujarà el sequiatge a curt i mitjà termini , ja

que hi ha regants que no estan informats de com funciona als Emprius-Plans i

ho volen tenir clar.

El tècnic Gustau explica com s'ha fet a Bell-lloc.

El President explica que es procedirà com als Emprius-Plans i el manteniment

repercutirà progressivament als que no s'adhereixin i que al final els costos

pujaran per aquests.

En Gustau també explica I'adhesió lliure, el que s'apunti més tard perdrà un

l0% per any de subvenció, a més de posar-se al dia de les quotes. Això

penalitza el que no s'adhereix al primer any.

Un regant pregunta si la quota de sequiatge es suma als 200 € de

I'amortització, el President explica que si s'adhereix i no rega pagarà

200+100€, i que quan regui seran 200 + gastos del reg a pressió que seran

baixos ja que gran part de la superficie està per sota de I'estació de bombeig.
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En Gustau Carrillo explica que mentre hi hagi la garantia els gastos de

manteniment seran mínims.

En Ramon Curcó pregunta si un propietari ho pot pagar de cop, el President

explica que la Comunitat té un préstec de l,5o/o ftx a 20 anys i 2 de carència,

també li diu per a simplificar que durant els dos primers anys no es podrà

pagar de cop, per que estigui tot ja estabilitzat (obra, altes, ...)

4- Votació per la modernitzacié del sistema de reg de la zona Les Vinyes.

Es votarà el PROJECTE DE MODERNITZACIO DE LA XARXA DE

REGADTU DE LA COMTTNTTAT DE REGANTS DE LA SÈqUre OE

TORRES DE SEGRE, FASE 1.2, AMB TJN PRESSUPOST DE LICITACIÓ

DE: 2.456.546,57 € M INCLÒS

Jo llegeixo l'apartat A de I'article 56 d'ordenances per fer saber els vots dels

regants.

El Vicepresident va cridant als assistents un a un i van dipositant els vots.

Vots a favor: 106

Vots en contra: 7

blanc : 4

TOTAL II7

90,60 0/o

5,98 yo

3,42 0/o

Es procedeix a I'escrutini i el resultat es favorable a la modemització
amb un 90,600/0

5- Autorització del President i la Junta per al finançament del reg a la zona

de Les Vinyes.

El President demana a I'Assemblea I'autorització per a demanar un préstec

per si fa falta, comunicant-ho prèviament i un préstec similar al que ja s'ha

demanat als Emprius-Plans.

L'Assemblea ho autoritza per unanimitat.

El President explica com funciona aÍa, que serà un 600/o per la Generalitat i

40%o per la Comunitat.
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En Josep Lluis Huguet demana que es pugui pagtr al comptat, el president li
diu que al cap de dos anys es podrà fer.

L'Antoni Francès pregunta com es reparteix el 60%o i 40o/o, i en Gustau li
explica que el 40% inclourà el filtre, telecontrol i les bombes quo falten, i
I'obra és dirigida per un tècnic del Departament no per lnfraestructures.

6- Aprovacíó dels acords de I'acta.

Procedeixo a la lectura de I'acta i s'aprova per unanimitat.

I f,rnalment, no havent altres assumptes a tractar, es dóna per acabada a les 20:48h
de la quejo, com a Secretari, en dono fe,

Josep Cases Cuello

President

Joaquim Estadella Calçada

Interventor

Torrentó

Secretari

Ignasi Freixanet

lnterventor


