
 

 
CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE LA COMUNITAT 

D’USUARIS D’AIGÜES DE LA CUBETA D’ABRERA 

 
 

Per encàrrec del President, es convoca als membres  de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües 
de la Cubeta d’Abrera, a la Junta General Ordinària que tindrà lloc el divendres dia 11 de 
desembre de 2020, a les 12h30 en 1ª convocatòria i a les  13h hores en 2ª convocatòria, 
i que es celebrarà de forma telemàtica. Per aquells usuaris que no disposin dels mitjans 
per fer-ho, podran acudir a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Abrera (Plaça de la 
Constitució nº1), sempre que es compleixi amb el previst en la Normativa sanitària 
d’aplicació: 

 

ORDRE DEL DIA 
 
1er.- Examen i en el seu cas aprovació de l’Acta de la Junta General de la Comunitat 
d’Usuaris d’Aigües de la Cubeta d’Abrera, de data 13 de desembre de 2019.   
2on.- Examen de la Memòria de l’Any 2020. 
3er.- Examen i en el seu cas aprovació dels Pressupostos d’ingressos i despeses per a 
l’any 2021.  
4rt.- Examen i aprovació, si s’escau, dels comptes de despeses corresponents a l’exercici 
2019, i aprovació provisional de les de l’any 2020.  
5è.- Examen i en el seu cas aprovació dels plans generals d’obres i treballs i dels 
programes d’actuació per l’any 2021.  
6è.- Precs i Preguntes.  
 
 
Preguem confirmeu el correu electrònic on voleu ser convocats de forma telemàtica, 
abans del dia 10 de desembre de 2020, al correu del Secretari mcorredor@icab.cat. Una 
vegada validada la petició, rebreu l’oportú enllaç per poder assistir.  
Per aquells usuaris que vulguin assistir de forma presencial, preguem ens ho confirmeu 
a la major brevetat i com a màxim el proper dia 10 de desembre, als efectes de valorar 
el compliment de la Normativa sanitària d’aplicació.  
 
 
A Abrera, a 5 de novembre de 2020. 
 

                           
   
Jesús Naharro Rodríguez     Miquel Corredor Pérez 
President CUACAB     Secretari CUACAB    
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