
La COMUNITAT MINERA OLESANA SCCLt. ha  remodelat  els  Estatuts ,vigents,   que  van  ser  aprovats  
per  ajustar-se  a la Nova  Llei de Cooperatives ,18/2002 de  la  Generalitat  de Catalunya  i registrats  el 20 
d’abril 2005 i modificats  amb  d’inclusió  d’ addendes    aprovades  a   l’ Assemblea  General  
Extraordinària  del  28 de  maig de 2011 i degudament  notariades i registrades a Coop. Delegació de 
Treball de Barcelona 
El Text Refós dels Estatuts Socials de la Cooperativa que es presenta, s’ha elaborat d’acord a les 
disposicions del Reglament 1606/2002 de 19 de juliol 2002, del Parlament Europeu relatiu a 
l’aplicació de les normes Internacionals de Comptabilitat. Tot plegat dóna lloc al Decret Llei 1/2011 
de 5 de febrer, modificació de la llei 18/2002 de 5 de juliol de Cooperatives de Catalunya. Aquestes 
normes comptables de les Cooperatives exigeixen que, el Capital es comptabilitzi com Exigible, 
quan existeix l’obligació de retornar-lo o de remunerar-lo. 
El Decret Llei 1/2011, modifica la Llei de Cooperatives, permet corregir l’efecte d’aquest Nou Pla 
General de Comptabilitat de les Cooperatives (Ordre EHA/3360/2010). Els Òrgans Socials de la 
Cooperativa hem desenvolupat aquesta opció. El Text Refós que presentem es basa en adaptar els 
Estatuts d’acord amb les possibilitats que ens dóna aquest Decret Llei 1/2011.                                                                                                          
Les modificacions principals són que; el Consell Rector d’acord amb l’Assemblea, podrà establir 
unes cauteles per refusar la devolució total o parcial de les aportacions obligatòries, fent que el 
Capital no s’hagi de comptabilitzar  com un  Passiu Exigible. 
El Text Refós que presentem s’ha fet amb el criteri que els socis/sòcies recuperin l’ import de les 
seves aportacions en el moment que es donin de baixa, per una causa justificada, per defunció, 
etc. generant una partida econòmica-financera que ho permeti, amb això  assegurem i 
salvaguardem el rati de solvència de la Societat. També hem fet un repàs de tot el Text dels 
actuals Estatuts, millorant el redactat d’alguns articles i ampliant el Preàmbul amb dades 
històriques de la Societat amb l’objectiu que hi figurin els orígens de la Societat per tal de 
preservar la identitat.  
Per la Comunitat Minera Olesana, com a Societat Cooperativa, els Estatuts Socials són una eina 
molt important i valuosa, per tant l’hem de tenir al dia, ajustada a Llei i ha de comptar amb el 
màxim consens possible dels socis i sòcies, a l’hora de proposar canvis i modificacions.                                                           
Els ESTATUTS recullen tots els Drets i Deures dels membres de la SOCIETAT.  
Hem de fer la màxima divulgació d’aquest Text Refós, és per això que, el dissabte dia 4 de gener 
de 2014 es Convoca una Assemblea Informativa a les 17,30 hores a la Seu Social C/Alfons Sala 
núm. 42, per fer una lectura de tots aquells articles que s’han adaptat i modificat, perquè tots els 
socis i sòcies hi aportin els suggeriments o esmenes que creguin convenients. Els Estatuts han de 
comptar amb  la  màxima divulgació, coneixement i consens. 
Ates que  sou un soci actiu i que teniu  preocupació  i  interès  amb als desenvolupament  de la  
Comunitat   Minera,us invitem a que assistiu  a l’Assemblea  Informativa que celebrarem el dia 4 
de gener a les 17,30 h. a la Seu Social, per compta amb la vostre opinió i els suggeriments que 
creieu  oportú  manifestar. Amb la confiança que si us és possible comptarem  amb la vostre 
apreciada companyia. 
Aprofitant  l’avinentesa  us desitgem  unes bones Festes de Nadal i un millor 2014. 
Cordialment 
Joan Arévalo i Vilà - President 



 

 

INFO MINERA  

Benvolgudes sòcies, 
Benvolguts socis, 
 
Annexat a l’última factura de 2013 hi ha la Convocatòria de l’Assemblea General 

Extraordinària que celebrarem el dia 1 de febrer, dissabte. Les qüestions a tractar són 

importants, tant a nivell econòmic com social. 

Dels temes econòmics, destacar la presentació i determinació de les tarifes que es proposa  

aplicar durant l’exercici 2014 i que donen un increment mig de l’1,6%. Les Tarifes 2014 

contemplen uns canvis respecte a les del 2013: 

a) Els 6 m3 primers que estaven a cost zero, passaran a ser 3 m3 

b) La Quota Fixa de fins a 6 m3 de 7’34€, passarà a ser de fins a 9 m3 a 7’10€  

Les unitats familiars de més de 4 membres, tindran el 6 m3 primers a cost zero, així com altres 

avantatges socials. L’augment de cost que es proposa no serà superior als 0,60 €/mensuals. 

Els ingressos tarifaris han de fer possible l’equilibri de l’augment dels costos del servei, uns 

increments que ens venen donats per l’Agència Catalana de l’Aigua, en forma de cànons i, de 

les empreses elèctriques, químiques o dels proveïdors de primeres matèries, imprescindibles 

per mantenir la qualitat i desenvolupament de l’abastament. L’Agència Catalana de l’Aigua 

incrementarà el 7’4% el cànon domèstic. 

El ingressos tarifaris que s’han previst més l’objectiu de millorar el rendiment de xarxa han de 

ser suficients per obtenir l’equilibri econòmic de l’explotació. 

A part de les qüestions econòmiques de l’ “Ordre del Dia“ hi ha una important proposta Social 

que és la presentació d’una nova versió dels actuals Estatuts. 

El Text Refós dels Estatuts Socials de la Cooperativa que es presenta, s’ha elaborat d’acord a 

les disposicions del Reglament 1606/2002 de 19 de juliol 2002, del Parlament Europeu relatiu 

a l’aplicació de les normes Internacionals de Comptabilitat. Tot plegat dóna lloc al Decret Llei 

1/2011 de 5 de febrer, modificació de la llei 18/2002 de 5 de juliol de Cooperatives de 

Catalunya. Aquestes normes comptables de les Cooperatives exigeixen que, el Capital es 

comptabilitzi com Exigible, quan existeix l’obligació de retornar-lo o de remunerar-lo. 

El Decret Llei 1/2011, modifica la Llei de Cooperatives, permet corregir l’efecte d’aquest Nou 

Pla General de Comptabilitat de les Cooperatives (Ordre EHA/3360/2010). Els Òrgans Socials 

de la Cooperativa hem desenvolupat aquesta opció. El Text Refós que presentem es basa en 

adaptar els Estatuts d’acord amb les possibilitats que ens dóna aquest Decret Llei 1/2011.                                                                       

Les modificacions principals són que; el Consell Rector d’acord amb l’Assemblea, podrà 

establir unes cauteles per refusar la devolució total o parcial de les aportacions obligatòries, 

fent que el Capital no s’hagi de comptabilitzar  com un  Passiu Exigible. 



 

El Text Refós que presentem s’ha fet amb el criteri que els socis/sòcies recuperin l’import de 

les seves aportacions en el moment que es donin de baixa, per una causa justificada, per 

defunció, etc. generant una partida econòmica-financera que ho permeti, amb això  

assegurem i salvaguardem el rati de solvència de la Societat. També hem fet un repàs de tot 

el Text dels actuals Estatuts, millorant el redactat d’alguns articles i ampliant el Preàmbul amb 

dades històriques de la Societat amb l’objectiu que hi figurin els orígens de la Societat per tal 

de preservar la identitat.  

Per la Comunitat Minera Olesana, com a Societat Cooperativa, els Estatuts Socials són una 

eina molt important i valuosa, per tant l’hem de tenir al dia, ajustada a Llei i ha de comptar 

amb el màxim consens possible dels socis i sòcies, a l’hora de proposar canvis i modificacions.                                                          

Els ESTATUTS recullen tots els Drets i Deures dels membres de la SOCIETAT.  

Hem de fer la màxima divulgació d’aquest Text Refós, és per això que, el dissabte dia 4 de 

gener de 2014 es Convoca una Assemblea Informativa a les 17,30 hores a la Seu Social 

C/Alfons Sala núm. 42, per fer una lectura de tots aquells articles que s’han adaptat i 

modificat, perquè tots els socis i sòcies hi aportin els suggeriments o esmenes que creguin 

convenients. Els Estatuts han de comptar amb  la  màxima divulgació, coneixement i consens. 

Donada la importància dels punts a tractar en l’“Ordre del Dia” us demanem a tots i a totes  

que no hi falteu. L’Assemblea General Extraordinària,  se celebrarà  el  dia 1 de febrer, a les  

17,30 hores en la Seu Social de la Comunitat Minera Olesana SCCLt., C/ Alfons Sala núm.42 

El servei de la CMO 

Joan Arévalo i Vilà 

President 
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CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA INFORMATIVA 

DIA 4 DE GENER A LES 17,30 hores 

Ordre del dia 
Primer.-   Benvinguda del President 

Segon.-    Objectius de la remodelació dels Estatuts. 

Tercer.-  Lectura del Text Refós que es presentarà a aprovació, si s’escau, a l’Assemblea 

Extraordinària  01/02/2014.                                                                              

Quart.-   Precs i preguntes. Esmenes a presentar per ser incloses en el Text presentat, si 

s’escau. 

 

 

El Text  Refós està disponible a les oficines i al Web de CMO www.cmineraolesana.cat 
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