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LA COMUNITAT MINERA OLESANA INFORMA. JUNY 2011
NOTA
El dia 28 de maig de 2011 es va celebrar l’Assemblea General de
Socis, al Casal Catequístic, on van quedar aprovats per una àmplia
majoria totes les qüestions i temes presentats. El nombre de socis
assistents va ser de 68 socis presents i 29 socis representats.
Convidem a tots els socis a consultat la pàgina web de la Comunitat, www.cmineraolesana.cat on podran llegir tots els acords que
es varen prendre i també, poden passar per la seu social, al carrer
Alfons Sala 42, en hores d’oficina i llegir l’acta de l’Assemblea.

REFLEXIONS QUE VOLEM TRANSMETRE A
TOTS ELS OLESANS I OLESANES DES DE LA
COMUNITAT MINERA OLESANA

SISTEMES DE GESTIÓ DE L’AIGUA URBANA

VOLS:

La Llei 7/1985 de Bases de Règim Local, l’abastament d’aigua i
el sanejament; són serveis públics de caràcter municipal.

Ser útil a la Societat
Transmetre la teva experiència
Exercir les teves facultats intel·lectuals i físiques.
Engrandir el teu nivell d’autoestima, davant la Societat
Vols posar el teu capital de coneixement al servei del grup,
amb interessos comuns
Si és així, la Comunitat Minera et necessita.

El proper mes d’Octubre, celebrarem eleccions per a renovar el
50% del Consell Rector i les vacants del Comitè de Recursos.
És necessari disposar d’uns Òrgans Socials compromesos amb el
nostre projecte col·lectiu i històric.
Necessitem voluntaris que combinin, el dia a dia, amb una projecció de futur; la nostra recompensa immediata és el testimoni de que
l’economia social és possible i l’herència la deixem als nostres fills i
néts amb millors serveis i més econòmics.
L’economia social, no és un tema menor, en molts casos és la solució necessària entre opcions de gestió pública o privada.
La nostra Comunitat, com a cooperativa és “economia social”, la
seva vitalitat depèn de tots els socis que en un exercici democràtic, celebren eleccions amb llistes obertes, perquè un soci actiu es
presenti amb l’únic objectiu de millorar amb la seva participació,
la CMO.
El nostre Reglament de Règim Intern, en el seu article 18, desenvolupa tres àrees operatives:
a) Econòmica		
b) Tècnica		
c) Social
Pots consultar el Reglament a la Web de la CMO o demanar-lo a les
nostres oficines.

Els Ens locals poden donar el servei de manera pròpia directa
o de forma indirecta, privatitzant el servei per mitjà: a) d’una
concessió, b) gestió interessada, c) concert, d) arrendament,
e) societat mercantil, f) cooperativa amb capital mixta.
La Comunitat Minera Olesana té la Concessió Administrativa del
Servei Integral de l’Abastament d’Aigua Potable per a tot el terme
municipal; poble, urbanitzacions, polígons industrials, etc. La Comunitat Minera Olesana assumeix la gestió i l’explotació del servei
i aporta els mitjans, materials, personal i tècnics necessaris.
Molts ajuntaments han privatitzat el servei d’aigua i ho han fet
a favor d’empreses grans i moltes d’elles, multinacionals. Això
ha fet que el subministrament d’aigua es converteixi en un negoci, afavorit pel monopoli que representa la Concessió . L’aigua
una necessitat vital, s’ha convertit en una mercaderia. Actualment dues empreses multinacionals controlen el 40% del mercat
mundial de l’aigua. Alguns ajuntaments negocien amb grans empreses, privatitzant el servei d’aigua, obtenint així, uns beneficis
que ajuden a les arques locals, amb la filosofia de “pa per avui
i misèria per a demà”. Aquests ingressos obtinguts pels Ajuntaments seran repercutits en les tarifes dels usuaris.
La Comunitat Minera Olesana és una cooperativa de consumidors
i usuaris que aplica una economia social. El capital és de tots, al
servei de tots. Això fa que els beneficis siguin revertits millorant
la gestió en benefici de tots. Una gestió indirecta, privatitzada
per l’Ajuntament, que és autogestionada pels mateixos usuaris.
Sens dubte és la millor manera de privatitzar un servei públic.

No obstant, si no et presentes com a candidat en les eleccions, al
menys, exerceix el dret a escollir, VOTANT.

La Comunitat Minera Olesana, la nostra història més que centenària, fruit d’una autèntica responsabilitat social corporativa, ha
creat valor per a la comunitat en què s’integren tots els olesans i
olesanes. La gestió que desenvolupem té com objectius: la sostenibilitat, la subsidiarietat i l’eficiència, potenciant el subministrament d’aigua amb garantia, qualitat i aplicant l’economia social.
La nostra és una història de lluita per superar el creixement i
desenvolupament d’Olesa, tant a nivell d’assegurar el subministrament d’aigua, com continuar amb l’autogestió del servei prioritzant el bé i el progrés comú. Tinguem-ho sempre present.

El Consell Rector

La Direcció

Et necessitem d’acord amb la teva preparació i inquietuds, per participar en una de les tres àrees; hi ha projectes en cartera que la
velocitat del seu desenvolupament dependrà de la nostra i la vostra
participació.

