COMUNITAT DE REGANTS - SINDICAT AGRÍCOLA DE L’EBRE
Anunci Convocatòria de Junta General Ordinària
A petició de la Junta de Govern, d’acord amb allò que estableixen els articles 55 i 57 de les Ordenances de la Comunitat,
es convoca Junta General Ordinària, la qual tindrà lloc el proper 25 de novembre de 2021, a les 17’00 h. de la tarda en
primera convocatòria i una hora després en segona convocatòria, a la seu de Deltebre de la Comunitat de Regants –
Sindicat Agrícola de l’Ebre (Pg. del Canal, s/n), amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta o acords de l’última Junta General celebrada.
2.- Per cessament reglamentari, elecció del vicepresident de la Comunitat (Arts. 22 i 67)
3.- Per cessament reglamentari, elecció de 5 vocals propietaris i 1 vocal suplent per a la Junta de Govern i de 3 vocals
propietaris i 2 vocals suplents per al Jurat de Regs (Arts. 22 i 67)
4.- Informes de la Presidència de la Junta de Govern. Ratificació d’acords de la Junta de Govern.
5.- Informes de la Presidència de la Comunitat.
6.- Examen, aprovació o censura dels pressupostos de tots els ingressos, despeses i financers de la Comunitat per a
l’exercici econòmic agrícola anual de 2022, que començarà l’1 de gener i finalitzarà el 31 de desembre. (Art. 56
apartat segon) Establiment del període voluntari de pagament de derrames. (Art. 14).
7.- Tot allò que convingui per al millor aprofitament de les aigües i el seu tancament.
8.- Altes i baixes en el reg.
9.- Precs i preguntes.
Tortosa, 28 de setembre de 2021
EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT
2021.09.28
13:34:04
+02'00'

Signat: Víctor Delsors Pomar
NOTES: A la Junta General convocada regiran aquestes normes:
a) Els comuners que vulguin estar representats a la Junta per altres comuners o pels apoderats, hauran de justificar-los per
mitjà d’una autorització escrita els primers, o per mitjà d’un poder legal estès com cal els segons, presentats a la Secretaria de la
Comunitat, 72 HORES ABANS, com a mínim, de la celebració de la Junta, per a comprovació, d’acord amb allò que disposa l’article 62
de les Ordenances. Els que vulguin valdre’s d’autorització escrita simple hauran de fer-ho amb els impresos oficials que a tal fi se’ls
facilitaran a les seus de la Comunitat (C. Santa Anna, 3, de Tortosa i Pg. del Canal, s/n, de Deltebre), on el comuner que vulgui ser
representat signarà la representació a presència del secretari de la Comunitat o persona en qui delegui, que en guardarà una còpia, i
el representant, un cop acceptada la representació, ho justificarà en el termini i als efectes previstos en el paràgraf anterior. A més,
de conformitat amb l’article 37, en l’acte de la votació, cada persona interessada exhibirà el DNI i aquells que intervinguin per
representació hauran de presentar, a més, el document fefaent que els acrediti.
b) Aquells comuners que no estiguin al corrent de pagament en les seves obligacions de tota mena amb la Comunitat no
podran participar en les votacions de l’Assemblea.
c) De conformitat amb allò que disposa l’article 24.1 en relació al 37 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la documentació relativa a la Junta General convocada estarà a disposició dels
comuners 48 hores abans de la seva celebració a les seus de Tortosa i Deltebre.
d) La publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província té efectes de notificació als comuners, per la qual cosa els
que no hi estiguin d’acord, tant amb la forma com amb el fons, podran impugnar-la d’acord amb allò que disposen els articles 76.5 i
113 de la Llei d’Aigües, per mitjà de recurs presentat davant de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, a Saragossa, EN EL TERMINI
DE 15 DIES HÀBILS, a partir de l’endemà de la publicació, i serà nul qualsevol recurs que es verifiqui de diferent manera.
e) En la celebració de la Junta, s’aplicaran les mesures per a la contenció de la COVID-19 aprovades pel PROCICAT i vigents
en el moment que se celebri la Junta. Davant de possibles limitacions d’aforament, es recomana la confirmació d’assistència prèvia.

