REGLAMENTS DELS ÒRGANS DE LA COMUNITAT

REGLAMENT PER AL JURAT DE REGS

ARTICLE 1.-Constitució.
El Jurat instituït en estos Estatuts i elegit de
conformitat amb el seu article 16, prendrà possessió
com a màxim en els deu dies següents a aquell en què
l'haja fet la Junta de Govern.
La convocatòria per a la seua presa de possessió
es farà pel president del Jurat elegit a l'efecte per
la Junta de Govern, el qual donarà possessió el
mateix dia als nous vocals, acabant la seua comesa
aquells a qui els corresponga cessar en l'acompliment
dels seus càrrecs.
ARTICLE 2.-Domicili
El Jurat tindrà el mateix domicili i residència
que la Junta de Govern.
ARTICLE 3.-De la competència.
Al Jurat correspon conèixer en les qüestions de
fet que se susciten entre els usuaris de la Comunitat
en l'àmbit de les Ordenances i imposar als infractors
les sancions reglamentàries, així com fixar les
indemnitzacions que han de satisfer els perjudicats i
les obligacions de fer que puguen derivar-se de la
infracció.
ARTICLE 4.-Procediment.
Els procediments serà públics i verbals en la
forma que determina este Reglament. Els seus
resolucions seran immediatament executius.

ARTICLE 5.-Règim de revisió dels acords.
Les resolucions del Jurat només són revisables
davant del propi Jurat. Les decisions que adopte el
Jurat en revisió dels seus actes seran recurribles
davant de la jurisdicció contenciós administrativa.
ARTICLE 6.- Composició del Jurat.
El Jurat estarà constituït per un president, que
serà u dels Vocals de la Junta de Govern, designat
per esta i pel nombre de Vocals i suplents que,
determinat pels Estatuts, elegisca la Junta General.
Actuarà de secretari el que ho siga de la Junta
de Govern.
ARTICLE 7.-Convocatòria
El president convocarà les sessions del Jurat.
Estes se celebraran a iniciativa d'aquell, en virtut de
denúncia o a sol·licitud de la majoria dels vocals.
i

La citació es farà per mitjà de paperetes esteses
subscrites pel secretari.
ARTICLE 8.-Mode d'adoptar acords.

Prendrà els seus acords i dictarà els seus
resolucions per majoria absoluta, sent
necessari per
a la seua validesa la concurrència de dos terceres
parts dels seus membres. En cas d'empat decidirà el vot
del president.
ARTICLE 9.-Limits econòmics de les sancions.
Les sancions que impose el Jurat segons els
Estatuts i en el cas de les pecuniàries el seu
import, que en cap cas excedirà el límit fixat en el
codi Penal per a les faltes, s'aplicarà als fons de
la Comunitat.
ARTICLE 10-Procediment.
Presentades el Jurat u o més qüestions de fet
entre partícips de la Comunitat sobre l'ús i
aprofitament de les seues aigües, ordenarà el

president el dia en què han d'examinar-se i convocarà
el Jurat.
El secretari citarà a la vegada, amb tres dies
d'anticipació com a mínim i deu com a màxim, als
partícips interessats, expressant en la citació els
fets en qüestió i el dia i l'hora en què han
d'examinar-se.
La sessió del Jurat serà pública. Els
interessats exposaran en ella el que creguen oportú
per a la defensa dels seus respectius drets i
interessos i el Jurat, si considera la qüestió prou
dilucidada, resoldrà , prèvia deliberació secreta, el
que estime just.
Si s'oferirà proves per les parts o el Jurat
les considerarà necessàries, fixarà un termini
racional per a verificar, assenyalant, en els termes
abans expressats, el dia i l'hora per al nou examen
i la seua resolució definitiva.
ARTICLE 11.-Règim de denúncies.
Les denúncies per infracció dels Estatuts i
Reglaments, així amb relació a les obres i les seues
dependències, o al règim i ús de les aigües o a altres
abusos perjudicials als interessos de la Comunitat que
emprenguen els seus partícips poden presentar-se
d'ofici pels Òrgans de la Comunitat o per qui
exercisquen càrrec o ocupacions en la mateixa i
potestativament per qualsevol persona, mitjançant
escrita o compareixença davant del secretari.
ARTICLE12.-Sessions del Jurat.
Presentades el Jurat una o més denúncies,
d'igual mode al procediment per a les
qüestions de
fet, assenyalarà dia el president per a la sessió
pública, citant-se pel secretari als membres del
Jurat i als denunciants i denunciats.
El denunciant i denunciat exposaran, per este
ordre, i podran provar per qualsevol mitjà els seus
respectius càrrecs i descàrrecs i resumir les seues
al·legacions si es considera suficient allò que s'ha
actuat, el Jurat deliberarà i resoldrà acte seguit i
notificarà la seua resolució als interessats.

ARTICLE 13.- Assenyalaments.
La sessió pública se celebrarà el dia
assenyalat, si per les parts no s'avisa la seua
impossibilitat de concórrer, circumstància que, en el
seu cas, haurà de justificar degudament. El
president, a la seua vista i tenint en compte les
circumstàncies, assenyalarà nou dia, per al que se
citarà en la forma exposada i la sessió pública
tindrà lloc el dia fixat, hagen o no concorregut els
afectats.
ARTICLE14.-Perits.
El nomenament dels perits per a la graduació i
estimació dels danys i perjudicis, serà privatiu del
Jurat, i els emoluments que periten se satisfaran
pels infractors declarats responsables.
ARTICLE 15.Imposició de multes i indemnitzacions.
El Jurat podrà imposar als infractors dels Estatuts
les multes prescrites en els mateixos i la
indemnització dels danys i perjudicis que hagueren
ocasionat a la Comunitat o als seus partícips, o a
una i a altres a la vegada, classificant les que a
cada u corresponguen amb arreglament a la taxació.
ARTICLE16.-Llibre d'Actes.
Les fallades del Jurat es consignaran pel
secretari, amb el vist i plau del president en un
llibre
foliat i rubricat pel mateix president, on es
farà
constar en cada cas el dia que se present la
denúncia;
el nom i classe del denunciant i del
denunciat; el fet o
fets que motiven la denúncia, amb
les seues principals
circumstàncies i l'article o
articles dels Estatuts
invocats pel denunciant.
I
quan els resolucions no siguen absolutoris,
els articles dels Estatuts que s'hagen aplicat i les
penes i
correccions imposades, especificant les que
siguen en el
concepte de multes i les que s'exigisquen
per via
d'indemnització de danys, amb expressió dels
perjudicats a qui corresponga percebre-la.

ARTICLE 17.- Notificacions a la Junta de Govern.
qui, prèvia denúncia i corresponent judici, hi hi haja
impossat correcció, especificant per a cada partícip la
causa de la denúncia, la classe de correcció, açò és,
si només amb multa o també amb la indemnització de
danys i perjudicis ocasionats per l'infractor; els
respectius imports d'una i altres, i els que pel segon
concepte corresponguen a cada perjudicat, siga
únicament la Comunitat o u o més dels seus partícips o
aquella i estos a la vegada.
ARTICLE 18.-Efectivitat de sancions i
indemnitzacions.
La Junta de Govern farà efectius els imports de
les multes i indemnitzacions imposades pel Jurat,
després que reba la relació ordenada en el precedent
article i procedirà a la distribució de les
indemnitzacions, amb arreglament a les disposicions
dels Estatuts, entregant o posant a disposició dels
partícips la part que respectivament els corresponga, o
ingressant, des de després, a la Caixa de la Comunitat
l'import de les multes i el de les indemnitzacions que
el Jurat haja reconegut.

