
La Comunitat Minera Olesana I N F O R M A: 

 

SITUACIÓ ACTUAL D’UN PROCÉS 

Antecedents:  El 09/02/09, es va lliurar la carta d’acomiadament al Gerent Adjunt, Sr. 

Sebastià Vilà, per duplicitat en el càrrec amb el Director Gerent en actiu, Sr. Joan 

Arévalo; la figura de Gerent Adjunt, es va crear el 01/11/2008, especialment per el Sr. 

Sebastià Vilà, a tres mesos de les eleccions a Consell Rector. 

Desenvolupament posterior:  Amb data 26 de febrer, rebem Cèdula de Citació, per a 

un acte de conciliació pel dia 20/03/09; conjuntament amb els advocats defensors de 

la CMO, ens presentem “ex profeso” en aquest acte, l’anterior president Sr. Manel 

Gironès i l’actual Sr. Joan Riera, per demanar-li que reflexionés i retirés la demanda, 

doncs anava en contra de la CMO i els seus socis i, a favor del seu benefici personal, 

amb possibles responsabilitats econòmiques de l’anterior Consell Rector, que ell havia 

presidit; deixant la porta oberta a una possible compensació simbòlica, si la proposava. 

L’acte es va tancar sense acord; amb la conseqüència, que el Sr. Sebastià Vilà, té 

presentada una demanda davant el Jutjat Social. 

Si no varia amb l’acte de conciliació, la reclamació és de 115.134€ (contracte blindat) més 

1.314,19€ (indemnització laboral dipositada) més 4.883,42€ per cada mes de tramitació; en 

un total aproximat, la reclamació pot ser d’uns 135.000 a 140.000€. 

Aquesta reclamació, es basa en vincular al seu contracte provisional d’Adjunt, el 

contracte blindat, de Director Gerent, que gestiona essent president de la CMO, en un 

full de ruta que presenta en el Consell de 25 de setembre del 2008 i es firma en un 

únic Consell, que de forma continuada, accepta la seva dimissió, s’escull un nou 

president i es firma el contracte, tot això el dia 28 d’octubre de 2008 ( a tres mesos de 

les eleccions). 

Mesures adoptades: Tot i tenint molt clar lo irregular i viciat de tot aquest procés; no hi 

ha selecció. - no es reuneixen les condicions tècniques i laborals necessàries. - és un 

lloc de confiança del Consell Rector, i es nomena a tres mesos d’una renovació.- no 



està lliure el lloc de Director Gerent.- hi ha una impugnació per part de 113 socis 

contra la ratificació en l’Assemblea del 13 de Desembre, per irregularitats manifestes, 

etc, etc; el Consell Rector contracta els serveis jurídics de dos professionals, externs a 

la població, per evitar compromisos i que portaran a terme la defensa en dos jutjats; 

per un costat en el laboral, per la pròpia demanda i per l’altra en el mercantil; doncs 

era imprescindible donar curs a la impugnació de 113 socis de l’Assemblea del 13 de 

desembre; que es presenta el dia 27 de febrer de 2009, basat en sis infraccions 

detectades. 

Posteriorment, s’ha considerat convenient, per donar una major seguretat a les nostres 

posicions; impugnar els Consells Rectors del 25 de setembre de 2008 i 28 d’octubre 

de 2008, la demanda es realitza el dia 4 d’abril de 2009; en el primer Consell es 

presentava, el que es denomina “full de ruta” i en el segon es firma el contracte blindat 

de Director Gerent amb el recent expresident i soci Sr. Sebastià Vilà; exposant en 

profunditat com aquests acords lesionen els interessos de la Cooperativa, en benefici 

exclusiu del soci contractat; demanant, en conseqüència, la nul·litat de tots aquests 

acords. 

======================================================== 

És una exposició de 27 fulls, que no podem resumir, però si donar una pinzellada del 

que s’hi expressa: 

“… El denominado “full de ruta”, que se está impugnando mediante la presente 

demanda, es el nombre que se le da al proyecto de sustitución del actual DG i que fue 

presentado por Sebastia Vila siendo presidente del Consejo Rector en el que se 

autoproclama para el cargo de Director Gerente de C.M.O. a tres meses de la 

renovación del Consejo Rector y proponiendo dos etapas.” 

“… El hecho de contratar “a dedo” a una persona que carece de los conocimientos 

exigidos y que son los que cubren las necesidades especificas de la cooperativa, en 

vez de haber procurado un proceso de selección abierto para la búsqueda de la 

persona más idónea deja patente que el nombramiento como DG ha sido a medida del 

Sr. Sebastia Vila y no a medida de las necesidades de la CMO…” 



“5.- El acuerdo de contratar al Sr. Sebastià Vila lo propuso y adoptó él mismo, siendo 

el presidente del Consejo Rector, pactando consigo mismo el contrato y utilizando su 

influencia tras siete años de presidente del Consejo Rector.” 

======================================================= 

Quedem a l’espera de la decisió del Jutjat Social, per adoptar altres mesures si 

es consideren necessàries; esperem que tot es resolgui a favor dels interessos 

dels Cooperativistes i donar per finalitzada aquesta mala herència i poder 

treballar en projectes positius. 

El Consell Rector 

 


