
De conformitat amb el que estableix la Llei dAigües i el R.D.P.H., aixícom els Estatuts per qué es regeix
esta Comunitat de Regants, es convoca a tots els usuaris icomuners regants d,aquesta Reial Séquia Escalona a
JUNTA GENERAL ORDINARIA. La Junta tindrá lloc a la seu de la comunitat, pl. de lAjuntament 8 de Vva. de
Castellón, el proper dia 4 de Maig de 2018 a les 15:30 hores, i es constituirá amb l'assisténcia de la majoria
absoluta de tots els vots de la Comunitat.

Si no concorreguera la dita majoria, es celebrará, en segona convocatória, mitja hora després, a les
16:00 hores, i quedará constituida válidament siga quin siga el nombre d'assistents.

Les acreditacions dels comuners que assistisquen personalment a la Junta General Ordinária es faran a
partir de les 15:00 hores, en el lloc esmentat. Les representacions i delegació de vot per motius d'organització
s'hauran d'aportar préviament a la celebració de la Junta en horari d'atenció al públic (de 9 a 14h.) en les
oficines de l'entitat, per escrit, validat préviament a la celebració de la Junta pel secretari de la Comunitat,
d'acord amb el que estableix l'art. 1L i del reglament de la Junta General de la R.S. Escalona, i aportant fotocópia
del DNI de quiatorgue la representació.

ORDRE DEL DIA:
1r.- Lectura i aprovació de l'acta de la junta general extraordinária celebrada el 26-01-2018.

2n.- Memória de la Junta exercici2OLT.
2.L.- Recaptació mitjangant la Diputació de Valéncia.
2.2.- lnforme sobre la sol.licitud Ajuntament.
2.3.- lnforme sobre les actuacions de la Comunitat davant la UTE i la Generalitat Valenciana. Acordar si es

continuen els recursos extrajudicials i les accions judicials de reclamació.

3r.- Balang de comptes del2017, informe d'auditoria, liquidació delpressupost iaprovació en elseu cas.

4t.- Examen iaprovació, si procedeix, dels pressupostos d'ingressos idespeses, italla a repartir per a l'any 20L8

5é.- Ratificació de l'acord pres sobre l'Aprovació de la sol.licitud de subvenció a la Conselleria d'Agricultura per
ampliar el reg a degoteig en la zona del PGOU que no tenen connexió a data actual en la Junta General celebrada
el5 de Maig de 20L7.

6é.- Altres assumptes i propostes diverses de resolució de la Junta relacionades amb el reg.

7é.- Torn obert de precs i preguntes.

8é.- Designació de dos comuners per l'aprovació provisional de l,acta.

Vva. de Castellón, a 23 de Marg de 20L8

El President l

Emilio J. González Ferr,ando

NOTA 7: Els comuners tenen a lo seuo disposició en la web i en les oficines de to R.S. Escalono, els
documents relotius ols punts de l'ordre del dia que s' hogen de sotmetre a votoció.

NOTA 2: Els comuners tenen a lo seuo disposició en lo web i en les oficines de to R.S. Escolona, els
documents per a fer les representocions.


