REGLAMENTS DELS ÒRGANS DE LA COMUNITAT

REGLAMENT DE LA JUNTA GENERAL –
ARTICLE 1.- Classes de Juntes.
La
Junta
General
podrà
ser
Ordinària
o
Extraordinària i la seua convocatòria es farà, previ
acord de la Junta de Govern
que redactarà l'Ordre
del Dia, pel president i per escrit, expressant el
lloc, hora i ordre del dia. Dita convocatòria es
publicarà necessàriament en el Butlletí Oficial de la
província amb quinze dies d'antelació, com a mínim ,
a la data de la seua celebració i, a més a més,
s'exposarà, com a mínim, al tauler d'anuncis
del
domicili de la Comunitat , a l'Ajuntament de
Castelló de la Ribera, i als llocs de costum.
ARTICLE 2.- Temps i lloc de celebració.
La Junta General Ordinària se celebrarà almenys
una vegada a l'any preferentment en el primer
trimestre. Totes les altres reunions de la Junta
General, seran extraordinàries.
Les sessions tindran lloc al local que assenyale
la Junta de Govern en la convocatòria.
ARTICLE 3.- Convocatòria
La
Junta
General
tant
ordinària
com
extraordinària podrà ser convocada per la Junta de
Govern, pel president de la Comunitat, o a instància
d'un
nombre
de
comuners
que
representen
la
titularitat, almenys del 30% de la zona de regatge, o
cent comuners, i ho sol·liciten per escrit.
ARTICLE 4.-Ordre del dia.
L'òrgan o persones convocadores d'acord amb allò
que s'ha disposat en l'article anterior formularan
l'ordre del dia que, en el cas que els convocants
siguen els propis comuners, haurà de ser prèviament
autoritzat per la Junta de Govern.

La convocatòria expressarà amb claredat i
precisió els temes a tractar podent qualsevol dels
Vocals de la Junta de Govern demanar que s'incloguen
punts en l'ordre del dia de la Convocatòria a la
Junta General. Dita petició que haurà de ser
formulada en la sessió de la Junta de Govern en què
s'acorde la celebració de la Junta General i constar
en l'acta d'aquella sessió.
ARTICLE 5.-Acords
Per que la Junta General, tant Ordinària com
Extraordinària es considere vàlidament constituïda i
puga adoptar acords, serà necessària l'assistència en
primera convocatòria, de la majoria absoluta de tots
els vots de la Comunitat, computats en la forma
prescrita en l'article següent.
Si no concorreguera dita majoria, se celebrarà,
en
segona convocatòria, com a mínim
mitja
hora
després de l'assenyalada per a la primera, quedant
vàlidament
constituïda qualsevol que siga el
nombre
d'assistents.
ARTICLE 6.- Dels vots.Els vots es computaran com preceptua la vigent
Llei d'Aigües, en proporció a la propietat que
representa, d'acord amb l'escala següent:
Fins A 25 fanecades = 1 vot per cada fanecada.
De 26 fanecades
fins a un total de 100 fanecades,
1 vot mes per cada 25 fanecades o fracció.
Des de 101 fanecades,
fanecades o fracció.

1

vot

per
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100

ARTICLE 7.-Nombre màxim de vots.
A cap propietari podrà correspondre-li un
nombre de vots que abast el 50% del conjunt,
qualsevol que siga la seua participació en els
elements comuns i consegüentment en les despeses de
la Comunitat.

ARTICLE 8. Exercici del dret de vot.
És requisit indispensable per a exercitar el
dret de vot tindre inscrites al seu nom les terres
amb dret a l'aigua en els censos de la comunitat. Els
que no posseïsquen la propietat necessària per a un
vot, podran associar-se i obtindre, per acumulació
d'aquelles, tants vots com els corresponguen als que
reunisquen i s'emetran
en la Junta General per la
persona que designen els comuners afectats.
ARTICLE 9.-Forma d'adoptar acords.
La Junta General adoptarà els seus acords per
majoria simple, excepte per als casos de modificació
d'Ordenances, exigència de
responsabilitats a la
Junta de Govern,
fusió amb altres comunitats,
aprovació de pressupost extraordinari i dissolució i
liquidació
de
la
Comunitat,
que
es
requerirà
inexcusablement majoria absoluta.
ARTICLE 10.- Funcionament de la Junta.
No podrà tractar-se en la Junta General cap
assumpte que no haja sigut inclòs en l'Ordre del Dia
de la convocatòria.
No obstant això els assistents tindran dret a
presentar proposicions sobre qüestions que no s'hagen
anunciat en la convocatòria per a ser tractades en la
Junta General següent, sempre que es presenten per
escrit.
ARTICLE 11.- Assistència a Juntes i
representació.
A les Juntes Generals podrà assistir qualsevol
comuner que ho desitge, que podrà intervindre, prèvia
autorització del president, en el debat dels
assumptes proposats en l'ordre del dia.
Podrà comparèixer personalment o per
representació que haurà de ser conferida en tot cas
expressament i per escrit excepte en els casos de
representació legal en els que haurà d'acreditar-se
la circumstància que l'origina.

La representació voluntària haurà d'acreditar-se
en document que establisca el contingut i abast de la
representació que haurà de ser validat prèviament a
la celebració de la Junta pel secretari de la
Comunitat i excepte que s'expresse una altra cosa el
representant voluntari es considerarà facultat per a
participar en l'adopció de qualsevol acord de la
Comunitat, sense que en cap cas puga substituir el
representat en l'acompliment de càrrecs en els òrgans
de la pròpia Comunitat ni ser elegit per a ocuparlos.
ARTICLE 12.- Desenvolupament de les sessions.
El President de la Comunitat o , en el seu cas, el
Vicepresident, dirigiran les sessions de la Junta,
declarant la seua obertura i la seua conclusió,
donant o denegant la paraula i suspenent-la quan les
circumstàncies ho aconsellen.
Les Juntes inconcluses o suspeses conservaran la
validesa
dels acords adoptats abans de la seua
finalització o suspensió.
El secretari de la Comunitat inexcusablement alçarà
acta de la situació que es produïsca.
ARTICLE 13.- Forma de prendre acords.
Els acords s'adoptaran amb les majories
previstes estatutàriament per votació secreta, podent
ser a mà alçada si la majoria dels assistents ho
decideix.
El secretari de la Comunitat, a instàncies del
president i a la seua presència, cridarà a tots i
cada u dels comuners amb dret a vot els qui
manifestaran La seua voluntat a través del vot que
figurarà en les paperetes preparades a l'efecte per
la Secretaria de la Comunitat i amb el seu segell.
Per al cas d'elecció de càrrecs, només s'admetran
paperetes que continguen llistes tancades
considerant-se vots nuls els que continguen noms que
pertanyen a distinta o distintes llistes.

ARTICLE 14.-Actes.
Els acords es faran constar en el corresponent
Llibre d'Actes portat a l'efecte, degudament
diligenciat per la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer i autoritzat pel secretari i el president les
firmes del qual igualment donaran validesa a les
actes que s'estenguen.
Les actes s'aprovaran provisionalment pel
president, el secretari i dos comuners designats per
la Junta General una vegada en la mateixa sessió i a
la seua finalització i per als acords adoptats en la
mateixa i produiran plens efectes des d'eixe moment,
de conformitat amb els disposat en l'art. 27-5 de la
Llei 30/92.
ARTICLE 15.-Impugnació d'acords.Els acords adoptats per la Junta General podran
ser recorreguts davant de la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer del mode que prescriu la
legislació vigent.
Els acords de la Confederació al resoldre les
impugnacions que es presenten posaran fi a la via
administrativa, excepte que la Llei dispose una altra
cosa.

