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REGLAMENT
DEL JURAT DE REGS
Article 1:
El Jurat de Regs elegit per la Junta General, prendrà possessió dins
del termini de quinze dies després de la constitució de la Junta de Govern
o en un període màxim de quaranta-cinc dies després de la seva elecció.
La convocatòria per a la constitució la farà el/la President/a que hagi
elegit la Junta de Govern, el qual donarà possessió del càrrec als nous
vocals.
Els vocals a qui correspongui, segons les Ordenances, cessar en el seu
càrrec, continuaran en funcions fins al mateix dia que siguin reemplaçats
en les seves funcions pels nous vocals electes en la sessió de constitució
del nou Jurat de Regs.
Totes les sessions siguin ordinàries com extraordinàries les convocarà
el/la President/a mitjançant paperetes esteses i signades pel/la
secretari/ària, i trameses electrònicament a cadascú dels vocals, almenys
amb un dia d'anticipació, llevat de casos d'urgència.
El/la president/a presidirà les sessions i judicis, en els quals
actuarà de secretari/ària el de la Comunitat.
Article 4:
El Jurat es reunirà quan el president ho consideri oportú.
S’opten per les següents fórmules i sempre que es pugui en el
següent ordre per a la celebració de sessions del Jurat de Regs i la presa
d’acords:
a) Sessió presencial: S’hauran de prendre les mesures
preventives que siguin vigents a cada moment en matèria de
sanitat i seguretat.
b) Sessió per mitjans audiovisuals: Videoconferències o altres
sistemes de comunicació (bidireccional) similars, sempre que
es garanteixi la identificació dels assistents, l’accés a la reunió,
la possibilitat d’intervenir i l’emissió del vot. Així com que s'ha
notificat prèviament a la notificació de convocatòria del Jurat
que s'utilitzarà aquest sistema de comunicació virtual i
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Article 3:

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) Sessió no presencial: Com a mesura excepcional es podrà
celebrar la sessió del Jurat de Regs 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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Proposta aprovada provisionalment per la Junta de Govern en
sessió del dia 16 d’octubre de 2020

