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inFominera 
Benvolgudes sòcies, benvolguts socis,

En aquesta factura d’aigua, corresponent al primer bimestre 
de 2014 s’ha aplicat l’increment de tarifes, aprovat a 
l’Assemblea General Extraordinària del dia 1 de febrer. 
L’augment mitjà del cost de la factura d’aigua d’ús domèstic 
(aigua + IVA + aportació) és d’un 1,14€/bimestre. Els 
consums baixos, de 3m3 a 9m3/bimestre tenen un augment de 
0,32€/bimestre. Aquests increments en la factura de l’aigua 
són els justos i necessaris per cobrir els augments dels costos 
fixes, com l’energia elèctrica, productes químics, primeres 
matèries, etc. En aquesta factura hi ha aplicat el preu del 
cànon de l’aigua ponderat dels mesos de gener i febrer. En 
la propera factura amb data 01 de maig s’aplicarà l’augment 
del 7’2% que va ser aprovat en la llei d’acompanyament del 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya d’enguany. 

L’ACA té establers uns cànons socials de l’aigua que 
beneficia a les situacions de vulnerabilitat de la població 
menys afavorida. Cal consultar-ho a la CMO. El volum d’aigua 
subministrada durant el 2013 és inferior a la de 1998; hem 
fet un salt enrere de 15 anys. L’estalvi d’aigua per habitant 
ha estat molt considerable. L’any 1998 el consum litres/
habitant/dia era de 155,31; En 2013 va ser 109,14 l/h/d, el 
29,73% menys. Aquestes dades marquen una tendència que 
hem de saber gestionar amb criteris de futur per assegurar 
la productivitat i la gestió econòmica de l’Entitat. Durant 
els anys de creixement econòmic, la gestió de l’Entitat, 
va ser dirigida amb l’objectiu de millorar i modernitzar les 
infraestructures per assegurar un servei de qualitat. Ara hem 

de saber gestionar-la amb criteris de sostenibilitat, plantejant 
i portant a terme les modificacions que facin falta, basades en 
el control i valoració, de la comptabilitat dels costos interns 
i externs; invertir amb eines que facin possible augmentar 
la productivitat,etc. Les dades econòmiques i socials més 
rellevants exposades i aprovades per amplíssima majoria 
a l’Assemblea van ser les següents: Avanç de tancament 
2013 és de 1.422€, abans d’impostos; les aportacions 
obligatòries bimestrals són de 2€; El Valor del Títol 365€; 
El criteri del Pressupost ordinari 2014 és de balanç zero; Les 
inversions, Immobilitzat Material i Immaterial 2014/2015 
és de 279.397€; Dotació Responsabilitat Corporativa/
Objectius Social és de 8.500€. Ressaltar que a l’Assemblea 
va quedar aprovat el Text Refós que modifica els Estatuts. 
Aquesta aprovació és molt important atès que millora la 
imatge de solvència econòmica de l’Entitat. A part d’aquest 
fet el Text Refós recull totes les modificacions que s’han fet 
al llarg d’aquests 20 anys, com a Societat Cooperativa, al 
mateix temps que s’han documentat els inicis històrics de la 
Comunitat. Agraïm les aportacions i suggeriments que varen 
ser afegits al Text Refós i la confiança dels socis i sòcies que 
els van aprovar per unanimitat. 

Donem les gràcies a tots els olesans i olesanes, a les entitats 
Olesa Sardanista i Gegants d’Olesa, i als membres de la 
Corporació Local i a l’Equip de Govern de l’Ajuntament per 
la participació i coŀlaboració a la festa popular que vàrem 
organitzar amb motiu de la inauguració de la “Font de Can 
Carreras”. Una diada dedicada a l’aigua i a un indret de la 
Vila molt emblemàtic. Moltes gràcies a tots. 

Joan Arévalo i Vilà
President de la CMO. La Cooperativa de l’Aigua.

Segueix-nos al facebook: Comunitat minera olesana sccl i visita el web www.cmineraolesana.cat

Recomanem  a tots els socis i sòcies que us interesseu per la “Cooperativa d’Energia Verda”
www.somenergia.coop

inauguració de la Font de la Plaça de Can Carreras  assemblea General extraordinària. Dia 1 de febrer


