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Novetats per el 2015
El rebut de l’aigua que fins 
ara arribava puntualment 
cada bimestre (dos mesos), 
a partir d’aquest any 2015, 
es facturarà trimestralment 
(cada tres mesos). Aques-
ta modificació es fa amb 
l’objectiu d’estalviar cos-
tos de facturació, lectura de 
comptadors, despeses ban-
càries, costos de repartiment 
factura, …. 

Preus de l’aigua 2015
Les Tarifes, pels socis no tin-
dran cap increment. La de-
rrama que està inclosa en la 
Q. Servei de 0,63€ trimestre 
(0.42€ bimestre) passarà 
a ser d’1€ el trimestre; un 
augment de 0,36€ cada tres 
mesos,(1,44€/any). Amb a-
quest augment de la derrama 
i l’estalvi que és produirà al 
fer les facturacions trimes-
trals, les tarifes de l’aigua pel 
2015 no tindran cap incre-
ment. 

Aquesta decisió de mantenir 
els preus de tots els dife-
rents blocs tarifaris, donem 
exemple de que aplicant i 
gestionant l’Economia Social 
no tenim la necessitat de fer 
cap augment per mantenir 
les bonificacions socials com 
fins ara. Recomanem a tots els 

socis i sòcies que consultin 
les possibilitats d’acollir-se al 
“Cànon Social“ que estableix 
l’ACA per fer front a la pobresa 
energètica.                                                                                                       

urbanitzacions
Ribes Blaves i Oasis (que 
no són socis de la CMO). El 
preu de l’aigua no tindrà cap 
augment el 2015 però a la 
factura s’ha haurà d’incloure 
una derrama de 5€/trimes-
tre, atès que s’ha produït una 
diferència, important, entre 
el que es cobra pel manteni-
ment de la xarxa i les despe-
ses de les nombroses avaries 
i reposicions que s’han fet 
duran l’exercici 2013/2014. 

Inversions i Objectius, 
més significatius 2015
Instal·lació a l’ETAP, de dos 
generadors de Diòxid de Clor, 
per millorar la qualitat de 
l’aigua potabilitzada. Arran-
jament dels tancaments i 
accessos el “Mas de les Ai-
gües”. Continuar desenvolu-
pant el projecte “Olesa,Aigua 
Segle XXI” amb el fi de mi-
llorar l’aigua, aprofitant les 
aigües de mina que tenim al 
Casc Urbà, (com el Pou Sta. 
Oliva). 
Renovació de les xarxes 
dels carrers: Calvari, Tra-

vessera Calvari, Riera , Duc 
de la Victoria; total uns 
800m. Aprofitant les obres 
per millorar els paviments 
que fa l’Ajuntament. Fer 
la Instal·lació per disposar 
d’energia elèctrica a la zona a 
on hi ha els Dipòsits de Creu 
de Beca, (368 m. d’estesa de 
cable) per poder connectar 
els analitzadors i dosificadors 
automàtics de clor en conti-
nuo, per donar compliment 
a les Normes d’autocontrol i 
vigilància sanitari. 

Objectius Socials 
Potencia la participació i el 
coneixement cooperatiu, als 
socis i sòcies, Escoles i Ins-
tituts. Iniciar el Projecta de 
Cooperació mútua entre la 
Comunitat Minera i la “Fe-
deración de Coopeerativas 
de agua potable de la Pro-
vincia de Buenos Aires“ i 
també amb el “Centro para 
el Desarrollo de la Economia 
Social en América Latina “ 
2015/2018. 

Endegar accions per formar 
part de les Federacions i 
Aliances de Cooperatives que 
contribueixen al Desenvolu-
pament i a la Sostenibilitat 
coopCat-CEPES. Continuar 
donant suport a les Entitats 
Cíviques i Culturals d ‘Ole-

sa. Posar en servei la Font de 
Can Solé i l’arranjament del 
seu entorn, pel gaudi de tots 
els olesans i olesanes. 

Assemblea 
S’adjunta la Convocatòria de 
l’Assemblea General Extraor-
dinària que es celebrarà el dia 
17 de gener de 2015, on es 
posaran aprovació qüestions 
importants com són: Les Tari-
fes, Pressupostos d’explotació 
i d’inversió i Dotació Fons So-
cial. Preu del Títol, aporta-
cions i serveis. 

Totes aquestes qüestions i 
altres importants seran expo-
sades i debatudes en el trans-
curs de l’Assemblea General 
Extraordinària que celebrarem 
el dia 17 de gener de 2015. 
L’Economia Social és una 
gestió autònoma, transparent, 
democràtica i participativa. 
Prioritza la presa de decisions 
en funció de les persones i del 
fi social que es persegueix. 

Destacar que aquest dia farà 
entregat el Diploma de Presi-
dent d’Honor, a títol pòstum, 
al Sr. Joan Riera Corrius i els 
Diplomes d’Honor als de Socis / 
Sòcies, que s’han distingit per 
la seva participació al llarg 
dels anys i pels seus valors 
cooperatius. 

Reportatge actes del 146è aniversari i distincions socials fetes a l’Associació de Voluntaris d’Olesa i al seu fundador sr. Domingo Cortel i Ollé


