
Alfons Sala, 42
08640 Olesa de Montserrat

Oficines: 93 778 18 99
Servei 24 hores: 93 778 02 95
Fax: 93 778 16 86

correu@cmineraolesana.cat
www.cmineraolesana.cat

La Comunitat minera oLesana inForma. aBriL 2013

assemBLea GeneraL ordinària

Benvolguts socis,
Benvolgudes sòcies,

El proper 18 maig la Comunitat Minera Olesana SCCLt. 
ha convocat l’assemblea General ordinària, per presentar la 
memòria, informe de Gestió i Comptes anuals, tancats a 31 de 
desembre de 2012, entre  d’altres qüestions importants, per 
garantir el bon govern de la Cooperativa.

El Balanç de Situació de 2012, concretament el Passiu, 
s’ha elaborat d’acord a les modificacions de la nova Llei de 
Cooperatives de Catalunya a efecte d’adaptar-los a les normes 
internacionals de comptabilitat. El Dret Comptable ha estat 
objecte d’una important modificació. L’aprovació del Nou Pla 
General de  Comptabilitat (Ordre EHA/3360/2010 de 21 de 
desembre) aprova les normes sobre els aspectes  comptables 
de les Cooperatives.

La nova normativa comptable topa amb l’actual configuració i 
legislació de les Cooperatives. La Llei de Coop. de Catalunya, 
18/2002 de 5 de juliol regula com una norma inqüestionable, 
el dret del soci o sòcia a rebre el reemborsament de les seves 
aportacions obligatòries a Capital Social, en cas de baixa 
justificada.

Aquesta modificació legal que regula el dret a recuperar 
les aportacions obligatòries fetes a Capital pot tenir  greus 
repercussions sobre la imatge de solvència, el què podria 
incidir negativament en el desenvolupament de l’activitat 
econòmica de les cooperatives, degut a que el Capital Social 
de la cooperativa no es pot considerar Patrimoni Net si els 
socis o sòcies tenen dret al reemborsament de les aportacions. 
El Capital es converteix, doncs, en Passiu Financer. 

La Generalitat de Catalunya va procedir a modificar la 
Llei de Cooperatives a fi i efecte d’adaptar-la a les normes 
internacionals de comptabilitat, donant cobertura legal a les 
modificacions que cada Cooperativa faci dels seus Estatuts 
Socials. (Decret Llei 1/2011 de 15 de febrer, modifica la Llei 
18/2002 de 5 de juliol de Coop. de Catalunya).

Els Òrgans Socials de la CMO, creuen necessari modificar 
els Estatus Socials i adaptar-los a la nova Llei de Coop., amb 
l’objectiu principal de garantir que tots els socis i sòcies, 
tinguin el dret de reemborsament de les seves aportacions 
en cas de baixa justificada. Al mateix  temps que el Consell 
Rector d’acord amb l’Assemblea pugui establir unes cauteles 
per assegurar la viabilitat econòmica i financera de la 
Cooperativa per regular els reemborsaments de les baixes, en 
situacions excepcionals.

els punts 4 i 9 de l’ordre del dia seran àmpliament exposats a 
l’assemblea.

Un cop exposats els canvis obligats per Llei, en la composició 
del Balanç, es presenten el resultats econòmics i  l’Informe de 
Gestió de l’exercici 2012. Hem de valorar la part econòmica 
tenint en compte la situació de decreixement en què estem 
immersos.

Hem de valorar, també, els resultats socials que s’han fet 
per mitjà de la tarifa social, de rebre els primers 6 m3 a cost 
zero aplicat a tots els consums domèstics. No volem separar 
el servei públic que prestem dels drets i necessitats de la 
societat on operem i actuem. 

els Òrgans socials de la Cmo demanem a tots els socis 
l’assistència a l’assemblea, les qüestions que es presenten 
a consideració dels socis i sòcies són importants. el Consell 
rector treballa amb la voluntat de fer les reformes estatutàries 
i mercantils en matèria comptable, per complir amb la Llei de 
Coop., millorar la qualitat del servei i ser útils a olesa i als 
ciutadans.

Joan Arévalo i Vilà
President

assemBLea inFormatiVa 
CeLeBrada eL dia 21 de marÇ

Amb una nodrida assistència la Comunitat minera olesana 
sCCt. i Factor energia vàrem presentar el projecte en estudi 
que farà possible facturar els consums elèctrics de menys 
de 10 kW/h (domèstics) a tots els socis de la Comunitat que 
ho vulguin, quan s’anul·li la tarifa d’Últim Recurs (TUR) i 
sigui obligatori   facturar el preu del kilowatt obtingut de la 
subhasta del mercat elèctric liberalitzat.

La CMO valora positivament l’elevat nombre de socis i sòcies 
interessats, que han fet arribar les seves dades de consum 
interessant-se en el projecte. La CMO proposa obrir nous 
camins als socis per compartir i intercanviar sinergies, amb 
altres prestacions de serveis per tal de millorar l’atenció, 
comunicació  i estalvi d’aquest, per mitjà de l’Economia 
Social.

El Sector Elèctric ha de canviar i les exigències d’una 
Europa que vol unificar criteris que engloben totes les fonts 
energètiques (renovables, de cicle combinat, hidràuliques, 
etc) ho farà possible.

La CMO vol estar atenta a tots aquests canvis per estudiar-los 
i valorar-los, atès la nostra condició de majoristes, entenent i 
valorant que l’aigua és energia.

Gràcies a tots per l’interès demostrat. Us anirem informant.

Joan Arévalo i Vilà
President

AssembleA GenerAl 
OrdinàriA de sOcis

Dissabte dia 18 maig de 2013
A dos quarts de cinc de la tarda, en primera 
convocatòria i, a les cinc, en segona.
Al local Social Carrer Alfons Sala, 42

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


