COMUNITAT DE REGANTS DEL PANTÀ DE RIUDECANYES
1904-2004
El secretari

ORDENANCES
Els drets i deures dels regants i altres usuaris d’aigua es concreta
respecte als drets de reg, drets d’abastament i concessions
administratives de cada comuner dins l’àmbit territorial de la Comunitat.
Els drets i deures econòmics es concreta respecte a la dotació
d’aigua assignada i als drets, de la següent manera:
a) Sobre les derrames ordinàries o extraordinàries es computarà
una quota en proporció a cada dret de reg, d’abastament o
concessió, part fixa, per afrontar les despeses de
conservació-reparació de la xarxa hidràulica i disponibilitat de
reg de caràcter anual i despeses d’administració-gestió-representació de la Comunitat de Regants.
b) Sobre la dotació d’aigua es computarà una quota per
distribució o consum d’aigua, que s’aplicarà per metre cúbic,
part variable.
Les quanties de la contribució és la que resulta de l’acord d’aprovació
del pressupost per la Junta General Ordinària a proposta de la Junta de
Govern, que es realitza anualment, aplicant els criteris i quotes
corresponents, i de la liquidació del pressupost anual i la liquidació del
pressupost de l’exercici finalitzat.
S’estableix que si a l’inici de l’exercici econòmic de la Comunitat no
hagués entrat en vigència per manca d’aprovació el pressupost
corresponent, es considerarà automàticament prorrogat el de l’anterior
fins a l’entrada en vigor del nou pressupost.
Article 38:
És obligació de convocar i celebrar les Juntes, tant les Juntes Generals
ordinàries anuals, dues vegades a l’any, una a cada semestre, com la Junta
General extraordinària quan ho consideri convenient el/la President/a a
petició-iniciativa de la Junta de Govern o a instàncies dels comuners que
representen, almenys, la tercera part dels vots de la Comunitat,
incloent-hi en la sol·licitud per escrit els assumptes que s’hagin de tractar
en l’ordre del dia.
Els acords sobre la convocatòria de les Juntes Generals s’adoptaran
amb l’antelació necessària (mínim quinze dies) per a garantir la publicitat
de la convocatòria i el dret d’informació a tots els comuners.
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Article 8:

S’opten per les següents formes i sempre que es pugui en el següent
ordre per a la celebració de Junta (ordinària i extraordinària) i la presa
d’acords:

Article 39:
La publicitat de les convocatòries es farà per mitjà d’anunci publicat
en el Butlletí Oficial de la Província i en la pàgina web de la Comunitat de
Regants i al tauler d’anuncis de la Comunitat almenys amb quinze dies
d’antelació, a la data assenyalada per a la Junta.
Els membres de la Comunitat podran tenir accés en la pàgina web de
la Comunitat al contingut dels documents posats a disposició, així com el
contingut literal de les propostes d’acord.
Des de la publicació de la convocatòria en la pàgina web de la
Comunitat es podrà habilitar un fòrum-espai electrònic de comuners, al
que podran accedir cinc dies abans amb les degudes garanties, amb la
finalitat de facilitar una comunicació de caràcter previ a la celebració de
les Juntes Generals.
En els supòsits de reforma de les Ordenances i Reglaments, o
d’assumptes que, a judici de la Junta de Govern, puguin comprometre
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a) Junta presencial: S’hauran de prendre les mesures
preventives que siguin vigents a cada moment en matèria de
sanitat i seguretat.
b) Junta per mitjans audiovisuals: Videoconferències o altres
sistemes de comunicació (bidireccional) similars, sempre que
es garanteixi la identificació dels assistents, l’accés a la Junta,
la possibilitat d’intervenir i l’emissió del vot. Així com que s'ha
notificat prèviament a la notificació de convocatòria de Junta
que s'utilitzarà aquest sistema de comunicació virtual i
explicant com s'utilitza i facilitant tota la informació en el seu
ús d'aquest dispositiu, amb l'advertència prèvia de què qui no
disposi d'aquests sistemes pot valorar no assistir, o, almenys,
no oposar-se a què es dugui a terme o en tot cas utilitzar la
delegació de vot en altres comuners o en terceres persones
que disposin de mitjans tècnics de comunicació virtual. La
sessió s'entendrà celebrada al lloc on és la persona que la
presideix.
c) Junta no presencial: Com a mesura excepcional es podrà
celebrar la Junta i adoptar acords sense reunió, mitjançant
l’emissió de vots bé per correu postal, bé per correu
electrònic sempre que es pugui garantir l’autenticitat del vot i
quedi constància de la recepció dels vots emesos, així com
que s’ha disposat de la informació necessària per a emetre el
vot. La sessió s’entendrà celebrada en el domicili de la
Comunitat de Regants.
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l’existència de la Comunitat, afectar greument els seus interessos o
sempre que aquesta ho cregui oportú, la convocatòria es farà mitjançant
notificació individual i escrita, sigui per correu postal, electrònica o
telemàtica a tots els comuners, en el domicili-adreça designada a tal
efecte o en el que consti en els documents de la Comunitat. Recau sobre
el comuner comunicar a la Comunitat el canvi de qualsevol adreça per
rebre les comunicacions i notificacions.
Article 46:
La Junta General adoptarà els seus acords per majoria absoluta de
vots dels partícips presents i representats vàlidament emesos, computats
d’acord amb l’art.42 d’aquestes Ordenances. Les votacions poden ser
públiques o secretes segons acordi la mateixa Junta.
L’acta de cada reunió de la Junta General ha d’expressar, almenys,
les següents circumstàncies:

L'acta s'ha de tancar amb les signatures del President/a i del/la
Secretari/ària en acabar la reunió o dins dels deu dies naturals següents,
per delegació de 2 membres assistents a la junta designats per la mateixa
assemblea, els quals hauran de signar l'acta juntament amb el President/a
i el/la Secretari/ària.
L'acta amb les decisions i els acords adoptats quedarà
aprovada en finalitzar la sessió/assemblea que tindrà força executiva a
partir d'aquesta data sense quedar supeditada al tancament de l'acta. Es
donarà la seva publicitat efectiva a través del web de la Comunitat de
Regants.
El/La Secretari/ària custodiarà els llibres d'actes de la Comunitat de
Regants i altra documentació de la Comunitat.
Els acords de la Junta General, en l’àmbit de les seves competències,
seran executius en la forma i requisits establerts per la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de Procediment administratiu de les Administracions Públiques
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La data i el lloc de celebració; l'autor de la convocatòria, i si escau,
els comuners que l'haguessin promogut; el seu caràcter ordinari o
extraordinari i la indicació sobre la seva celebració en primera o segona
convocatòria; la relació de tots els assistents i els seus respectius càrrecs,
així com dels comuners representats, amb indicació, en tot cas, dels seus
drets de participació; l'ordre del dia de la reunió; els acords adoptats, amb
indicació, en el cas que això fos rellevant per a la validesa de l'acord, dels
noms dels propietaris que hagin votat a favor i en contra dels mateixos,
així com de les quotes de participació que, respectivament, representin.

sense perjudici de la seva possible impugnació en alçada davant de
l’Agència Catalana de l’Aigua. La resolució del recurs d’alçada exhaureix la
via administrativa, podent ser, en tot cas, objecte de revisió per la
jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors a partir de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, sense perjudici que es pugui interposar
qualsevol altre recurs que s’estimi procedent.
És a dir, seran obligatoris per a tots els comuners, hagin o no
concorregut a la reunió de Junta, amb l'excepció dels drets d'impugnació i
separació que atorga la llei.

Difusió
De les presents Ordenances i Reglaments i, en cas, de les seves
modificacions, es donaran a conèixer a tots els comuners a través de la via
impresa o telemàtica, així com a través de la pàgina web corporativa,
www.pantaderiudecanyes.cat.
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Proposta aprovada provisionalment per la Junta de Govern en
sessió del dia 16 d’octubre de 2020

