
 

 

COL·LECTIVITAT DE REGANTS Nº 2  

         DELS CANALS D’URGELL  

            LA FULIOLA  (Lleida)  

               

                                                                                                                                                                                                                                                          

E D I C T E                                                                                              

 

En RAMON LLAVALL CASES, President de la Col·lectivitat de Regants núm. 2  dels 

Canals d’Urgell, amb seu a LA FULIOLA  (Lleida). 

                                                                                                                                                                 

Que es convoca  a  tots  els partícips de  la  Col·lectivitat,  tant  regants  com titulars 

d’altres aprofitaments  diferents del  reg,  a la respectiva  JUNTA GENERAL 

ORDINÀRIA  que  se celebrarà la oficina de la Col·lectivitat de Regants N.2, el proper 

dia 16 de MARÇ  de 2023, a les  19’30 hores  en primera convocatòria i mitja hora 

després en segona,  si no  assisteixen  la majoria absoluta  de vots de la  Col·lectivitat  

per  a fer-ho en primera, d’acord amb el següent:   

        ORDRE  DEL  DIA 

                                                                                  

1er.-  Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de Junta General anterior. 

2on-  Nomenament d’interventors per la signatura de l’acta de la sessió. 

3er.-  Examen i aprovació, si escau, de la Memòria semestral. 

4art.-  Informe de la Presidència. 

5è.-   Examen i aprovació si escau, dels comptes d’ingressos i despeses de 

l’any 2022.  

6è.- Distribució dels Torns de Reg per la campanya de 2023. 

7è.- Elecció de  Sub-Síndic de la demarcació de Barbens. 
(Art.93.-Els candidats que vulguin presentar-se per ocupar qualsevol dels càrrecs a que fa 

referència l’Art. 29 de les Ordenances, hauran de comunicar-ho per escrit a les oficines de la 

Col·lectivitat, indicant càrrec al que volen accedir, com a mínim amb 8 dies  hàbils 

d’antelació al dia que s’hagi senyalat per a celebrar la Junta General on així hi consti l’ordre 

del dia 

9è.-   Torn obert de paraules 

 

El que es fa públic per general coneixent.    

 El President de la  

Col·lectivitat de Regants N.2 

 

 LA FULIOLA, a 9 de Febrer de 2023.        RAMON LLAVALL CASES. 

 

 

 

 
 

 

 
   NOTA: Tot regant que vulgui delegar la seva assistència a aquesta reunió i el seu dret a vot a una altra persona, 

haurà de signar-li la corresponent autorització. Aquesta caldrà que sigui validada per l’Ajuntament, Jutjat o secretaria 

de la Col·lectivitat 


