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A L’ATENCIÓ DELS USUARIS DE LA JUNTA CENTRAL  
DE L’AQÜÍFER CARME-CAPELLADES 

 
 
MIQUEL CORREDOR PEREZ, com a Secretari i actuant nom i representació de la JUNTA CENTRAL 
D’USUARIS DE L’AQÜÍFER CARME (en endavant JCUACC), amb CIF. V-63.074.934, i amb domicili a 
efecte de notificacions a l’apartat de correus nº 26 de Capellades (CP08786), compareix davant vostè: 
 
 

CERTIFICA 

1r.- Que en data 27 de juny de 2019 es va celebrar la Junta General de la JCUACC, amb el següent Ordre 
del Dia:  
 
1er.-  Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la reunió anterior (18.12.2018). 
2on-  Compte i aprovació del padró de membres, actualitzat a la data d’aquesta convocatòria. 
3er.- Examen i aprovació, si s’escau, de la Memòria general de l’any 2018. 
4rt.- Examen i aprovació, si s’escau, dels comptes de despeses corresponents a l’exercici 2018. 
5è.- Exposició de les actuacions realitzades per la Junta de Govern i la Comissió Tècnica durant el primer semestre de 
2019. 
6è.- Precs i preguntes. 
 

 
2n.- Atès que aquesta Junta Central està legalment constituïda com a corporació de dret públic, 
d’acord amb l’article 82.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Aigües, i desenvolupa les seves competències en l’àmbit territorial que li correspon, 
d’acord amb els seus estatuts, vetllant pel bon ordre de l’aqüífer Carme-Capellades, el qual queda 
delimitat pels annexos 1 i 2 del Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel qual s'estableixen normes de 
protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya, i fent 
ús de les competències previstes en els seus Estatuts, en concret les previstes en l’article 5.a) i e), posa 
en coneixement de tots els usuaris el següent acord adoptat per la unanimitat dels assistents en relació 
al Punt de l’Ordre del Dia 6è de la Junta General de 27 de juny: 
 
“La Junta Central d’Usuaris de l’Aqüífer Carme-Capellades (JCUACC), fent ús de les facultats que li són conferides 
per la seva naturalesa jurídica i els seus Estatuts, comunica a tots els usuaris del seu àmbit, que el Departament 
Tècnic ha detectat uns nivells de l’Aqüífer que comencen a ser considerablement baixos, en especial en la zona de 
Capellades, motiu pel qual RECOMANA QUE ES FACI UN ÚS RACIONAL DEL CONSUM D’AIGUA DURANT ELS PROPERS 
MESOS D’ESTIU, AMB LA FINALITAT DE NO EMPITJORAR LA SITUACIÓ ACTUAL. El que és comunica als efectes 
oportuns, RECOMANANT ALS AJUNTAMENTS DE L’ÀMBIT, QUE FENT ÚS DE LES SEVES COMPETÈNCIES FACIN LA 
DIFUSIÓ OPORTUNA ENTRE ELS SEUS CIUTADANS”. 

 

El que certifico als efectes oportuns, a Capellades, a 2 de juliol de 2019. 

 
 
Sign. Miquel Corredor Pérez 
Secretari JCUACC 


