REGLAMENTS DELS ÒRGANS DE LA COMUNITAT

REGLAMENT PER A LA JUNTA DE GOVERN
ARTICLE 1.-Constitució i composició de la Junta de
Govern.
1.-La Junta de Govern, instituïda pels Estatuts
i en la forma que les mateixes expressen, es
constituirà dins dels 10 dies següents al de la seua
elecció.
2.-A més a més del seu president la Junta
comptarà amb sis vocals titulars i dos suplents.
Els Vocals de la Junta de Govern a què
corresponga, segons les Ordenances, cessar en els
seus càrrecs, ho verificaran el mateix dia i a la
vegada que prenguen possessió qui els reemplacen dits
càrrecs.
ARTICLE 2.-Elecció del Jurat
El dia de la seua constitució, elegirà la
Junta de Govern, d'entre els seus membres, el
president del Jurat de Regs.
ARTICLE 3.-Domicili.
La Junta de Govern tindrà la seua residència en
el mateix domicili de la Comunitat, donant coneixement
d'ell a les autoritats competents sense perjudici del
seu trasllat o substitució.
ARTICLE 4.-Convocatòries i constitució.
La convocatòria per a la presa de possessió de la
Junta de Govern després de cada renovació, es farà pel
membre de més edat de la meitat subsistent, el qual la
presidirà fins a la seua constitució definitiva. Els
càrrecs que hagen d'ocupar els vocals elegits es
concretaran en eixa mateixa Junta.
Totes les altres sessions, tant ordinàries com
extraordinàries, les convocarà el
president o qui

faça les seues vegades per mitjà de paperetes esteses i
firmades pel secretari amb l'autorització d'aquell.
Dites paperetes s'entregaran els vocals almenys
amb quaranta i vuit hores d'antelació al dia i hora en
què la Junta haja de celebrar-se.
En cas d'urgència podrà celebrar-se la Junta
sense estos requisits però hauran d'assistir la meitat
mas u dels seus membres i constar en l'acta els motius
que justifiquen la urgència i la seua aprovació pels
assistents.
Els Vocals exints cessaran en els seus càrrecs el
mateix dia en què prenguen possessió els elegits de
nou.
ARTICLE 5.-Règim de sessions.
La Junta de Govern celebrarà sessió Ordinària
almenys una vegada cada mes i extraordinària sempre que
el jutge oportú el seu president o ho sol·liciten dos o
més vocals, sense perjudici d'allò que s'ha disposat en
l'article anterior.
Per a la seua favorita constitució hauran de
concórrer, com a mínim, la meitat més u dels seus
components a més a més del seu president.
ARTICLE 6.-Forma de votar i adoptar acords
Els acords s'adoptaran per majoria absoluta
podent decidir els empats el vot de qualitat del
president. Les votacions seran secretes encara que
també podran ser públiques a sol·licitud de la
majoria dels assistents, i estes , al seu torn
ordinàries o nominals.
ARTICLE 7.-Actes.
La Junta de Govern alçarà acta dels seus acords
en un llibre fol·liat que, autoritzat pel president ,
portarà el secretari. Dit llibre podrà ser revisat per
qualssevol dels partícips de la Comunitat prèvia
sol·licitud, o quan estiga constituïda en Junta
General.
Les actes de cada sessió s'aprovaran en la
mateixa sessió en què se celebre conforme a allò que
s'ha disposat en l'article 14 del Reglament de la
Junta General.

ARTICLE 8.-Del Dipositari
Per a exercir el càrrec de Dipositari s'hauran
de reunir els requisits assenyalats en l'article 22
dels Estatuts
ARTICLE 9-Retribució del Dipositari
La Junta General de la Comunitat, a proposta de
la Junta de Govern, podrà assignar retribució per a
dit càrrec.
ARTICLE 10.-Obligacions del Dipositari
1.- Fer-se càrrec de les quantitats que es
recapten per quotes aprovades i per indemnitzacions o
multes imposades pel Jurat de Regs i cobrades per la Junta
de Govern, i de les que per qualsevol un altre concepte pot
la Comunitat percebre.
2.- Pagar els lliuraments nominals i comptes
justificats degudament autoritzats per la Junta de Govern i
el pague's del president del mateix, amb el segell de la
Comunitat, que se li presenten.
ARTICLE 11.-Llibre de Pagaments
El Dipositari portarà un llibre, o un altre
medi, en què anotarà totes les quantitats que recapte
i pague, i ho presentarà amb els seus justificants a
l'aprovació de la Junta
de Govern.
ARTICLE 12.- Comptes bancaris.
La Comunitat podrà disposar de tantes comptes
bancaris com necessite en les entitats que tinga per
convenient designant-se les que es considere oportunes per
la Junta de Govern per a facilitar el compliment pels
comuners de les obligacions econòmiques que els incumbeixen
para amb la Comunitat.

ARTICLE 13.- Auditoria de comptes.
Anualment es procedirà a l'auditoria de comptes,
que seran presentades, junt a la liquidació de
l'exercici, a la Junta General.

