
NOTA PREMSA: 

Com a continuació de la nostra informació: SITUACIÓ ACTUAL D’UN PROCÉS emès al mes de 
maig de l’any 2009 i el CONSELL RECTOR INFORMA: SITUACIÓ D’UN PROCÉS, emès al 
novembre de l’any 2009. Ambdós  escrits es poden consultar a la nostra pàgina web en català.  
A continuació ampliem les noves informacions d’aquest procés obert: 
 

Amb data 19 de febrer de 2010 el Jutjat Mercantil núm. 7 de Barcelona sentencia que ESTIMA 
INTEGRAMENT LA DEMANDA I DECLARA NULS ELS ACORDS PRESOS EN EL CONSELL RECTOR DE 
LA COMUNITAT MINERA OLESANA SCCL. DE 28/09/2008, AIXÍ COM L’ACORD OCTAU DEL 
CONSELL DE 28/10/2008.  
Recordem que els acords presos en la reunió del 28/09/2008, es refereixen a l’aprovació d’un 
“full de ruta” presentat per el president Sebastià Vilà, en el que es contempla el seu 
nomenament com a Director Gerent, una vegada jubilat l’actual i la seva incorporació com a 
Director Adjunt  a partir del dia 1 de novembre. Juntament amb un projecte a mig termini per 
desenvolupar, com activitat de la CMO, un grup de “serveis urbans”: anys 2009/2010 
CLAVEGUERAM, anys 2011/2015 SERVEIS URBANS (recollida de residus urbans, manteniment 
via pública, etc.) entre altres. 
 

L’acord octau del Consell Rector del 28/10/2008, fa referència a la firma del contracte blindat, 
per el, ja ex president, per ocupar el lloc de Director Gerent.      
 

Aquesta demanda junt amb la presentada, IMPUGNANT els acords de l’Assemblea del dia 
13/12/2008, que està en suspensió cautelar i pendent de judici; va ésser decidida per l’actual 
Consell Rector en defensa dels interessos de la CMO davant la demanda laboral del Sr. 
Sebastià Vilà reclamant, per les clàusules de blindatge del contracte firmat en el punt octau del 
Consell Rector de 28/10/2008 (actualment nul),  115.134’00 euros. 
 

Amb data 16 de febrer de 2010, la sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
emet la sentència 1386/2010 amb el següent FALLO: 
 
“Desestimamos el recurso de suplicación formulado por Don Sebastià Vilà Fillola y en 
consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la Sentencia dictada por el juzgado de Lo 
Social nº 32 de Barcelona, el 18 de Junio de 2009”  
 
Per tant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirma l’ ABSOLUCIÓ DE LA CMO EN 
EL PAGAMENT DELS 115.134’00 EUROS RECLAMATS. 
 
No obstant ens causa especials inquietud, el fet que el Sr. Sebastià Vilà hagi gestionat una 
compareixença de la CMO davant la inspecció de treball, el passat dia 2 de març, on va acudir 
el nostre advocat, amb la sorpresa de trobar-se’l  present i que davant la demostració clara de 
la inconsistència de la seva petició de compareixença, inicia una sèrie de manifestacions sense 
base legal ni real, d’insinuacions que perjudiquen tant a la CMO com a l’anterior Consell 
Rector. 
Amb aquestes notes informatives, d’aquest llarg procés, el Consell Rector pretén mantenir 
informats als socis pel seu coneixement.  
 



INFORME de la Sol·licitud d’Increment de Volum Concessional de 2’1 Hm3/any   
a 3 Hm3/any per Abastament Municipal d’Olesa de Montserrat feta per la 
Comunitat Minera Olesana SCCL. a l’Agència Catalana de l’Aigua  

 

 

La CMO va obtenir de l’ Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’any 2007 l’increment d’extracció 
de fins a 2’1 Hm3/a. L’increment va passar de 1’6 Hm3/any a 2’1 Hm3/any,  500.000 m3  més 
(31’25%). Aquest increment va ser sol·licitat per a cobrir la demanda de subministrament a 
causa del creixement urbanístic i industrial que es donava a la Vila, al mateix temps, calia tenir 
la cobertura concessional de l’ACA. 

La sol·licitud feta per la CMO l’any 2000 va ser de 3 Hm3/a. perquè es volia comptar amb el 
volum concessional que donés la cobertura hídrica necessària per cobrir la demanda prevista 
en el Pla General Urbanístic d’Olesa aprovat l’any 1993. Al no tenir aquest dret concessional 
l’Ajuntament rebia informes negatius per part de la Conselleria d’Urbanisme de la Generalitat; 
argumentant  que no es comptava amb els recursos hídrics suficients. 

La CMO al llarg d’aquests anys (2000/2009) ha insistit i ha aportat els estudis pertinents per 
obtenir aquests augments concessionals. Al mateix temps l’ACA, l’any 2009 va endegar un “Pla 
Director d’Usos de la Cubeta d’Abrera” en el que s’estudia, entre altres qüestions, la 
possibilitat de la demanda dels 3 Hm3/a. sol·licitats per la CMO. 

La CMO va presentar a l’ACA, el mes de febrer 2009, els estudis hidrològics de la zona de 
captació i, les conclusions de l’estudi del Pla Director d’Usos de la Cubeta d’Abrera, sol·licitant 
un cop més els 3 Hm3/a. Coneixedors de la necessitat que s’havia d’obtenir aquest dret 
concessional, per la importància que això tenia en el desenvolupament urbanístic i per evitar 
que es busquessin i proposessin altres fonts de proveïment aigua alienes a la CMO. L’Alcalde,  
el Regidor de Planificació i la CMO varen mantenir una reunió amb els responsables de l’ACA, 
demanant una resposta a la petició feta per la CMO el mes de febrer de 2009.  

L’ACA va comunicat a la CMO el dia 17/02/2010 la següent resposta: 

“...atorgant a la Comunitat Minera Olesana SCCL. 2’5 Hm3/any  (400.000 m3 més) 
reconeixent la possibilitat d’extreure 8.000m3/dia.”  

Aquest augment compleix les previsions a mig termini i, dóna cobertura concessional a l’actual 
planificació urbanística.”   

El resultat de l’esforç i diligència d’aquest any han estat reconeguts per l’Administració local 
que hem comptat sempre amb el seu suport i per l’ACA que ha informat favorablement la 
sol·licitud d’increment del volum concessional. 

La CMO pot assegurar a tots els convilatans; que podem continuar donant resposta hídrica al 
creixement previst a la nostra Vila, sense dependre d’altres proveïdors.       

Comunitat Minera Olesana SCCL.                                  Març    2010 


