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Comunitat de Regants Reial Séquia Escalona
Villanueva de Castellón
Edicte de la Comunitat de Regants Reial Séquia Escaloeo na,
de Wanueva de Castellón, sobre ordre del dia de la
8s
EP junta general ordindria.
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El president de la C.R. Reial Séquia Escalona, N'Emilio J, González
Ferrando, colrvoca a la junta general ordindria, que se celebrará el
proper 4 de maig de 2018, a les 15:30 hores en 1o convocatdria i a

les 16:00 hores en 2o convocatória, en el local social, plaga de

I'Ajuntament, 8 de Vva. de Castellón, per a tractan el següent ordre
del dia:
1r.- Lectura i aprovació de I'acta de lajunta general extraordinária
celebrada el 26-01-2018.
2n.- Memória de la Junta exercici 2017.
2.1,- Recaptació mitjangant la Diputació de Valéncia.
2.2.- lnforme sobre la sol'licitud Ajuntament.
2.3.- Informe sobre les actuacions de la Comunitat davant la UTE i
la Generalitat Valenciana. Acordar si es continuen els recursos extrajudicials i les accions judicials de reclamació.
3r.- Balang de comptes del20l7, infome d'auditoria, liquidació del
pressupost i aprovació en el seu cas.
4t.- Examen i aprovació, si procedeix, dels pressupostos d'ingressos
i despeses, i talla a repartir per a I'any 2018.
5é.- Ratificació de I'acord pres sobre I'Aprovació de la sol.licitud
de subvenció a la Conselleria d'Agricultura per ampliar el reg a
degoteig en la zona del PGOU que no tenen connexió a data actual
en la Junta General celebrada el 5 de Maig de 2017.
6é.- Altres assumptes i propostes diverses de resolució de la Junta
relacionades amb el reg.
7é.- Torn obert de precs i preguntes.
8é.- Designació de dos comuners per I'aprovació provisional de

l'acta.
Les acreditacions dels comuners es faran a partir de les 15:00 h.
Villanueva de Castellón, 23 demarg de 2018.-El president, Emilio
I. González Ferrando.
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