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INFOMINERA
Benvolgudes sòcies,
Benvolguts socis,

Les respectives Comissions dels Òrgans Socials estem
treballant, entre altres qüestions, en l’Estudi per a la
determinació de les Tarifes, Pressupostos, Inversions i
Objectius per al proper exercici de 2014. Hem arribat a l’últim
bimestre de 2013, estem elaborant els nous pressupostos
per a l’any 2014.
Els olesans hem de valorar el Servei d’Aigua que tenim,
entre altres coses, destacar que les tarifes d’aigua
són més baixes i ajustades que d’altres municipis
propers, pel fet que l’aigua és de Concessió pròpia.
No tenint necessitat de comprar aigua en alta a tercers i
la Gestió és d’Economia Social, som una Cooperativa on la
Gestió empresarial està a favor i al servei de l‘associat.
Som coneixedors que el creixement de la pressió fiscal
d’aquests tres exercicis anteriors, han fet que la factura de
l’aigua tingui uns augments molt considerables provocant un
descens del consum domèstic; a la baixada de consum hi
hem de sumar el descens de l’activitat industrial, que també
ha repercutit en menys facturació.
Lluny d’atenuar la fiscalitat, causant de l’augment de la
factura de l’aigua, es preveu que per al proper exercici 2014,
la pressió fiscal serà incrementada per sobre de l’IPC.
Les informacions que tenim són molt preocupants i
decebedores degut al fet que l’Agència Catalana de
l’Aigua i el Govern de la Generalitat presenten una Llei
d’acompanyament de Pressupostos 2014, que farà que
les Entitats subministradores d’aigua hàgim de pagar més
Cànons que se sumaran als que es van aprovar en l’exercici
2012.
Hem passat de rebre una indemnització per la gestió del
cobrament del Cànon de l’Aigua, a haver de fer-nos càrrec
del valor del Cànon de les factures impagades, d’un Cànon
per m3 d’extracció pels m3 no facturats, per volum de
Concessió, etc.
Tota això, fa pujar els costos directes d’Explotació. Aquest
increment, no està relacionat amb cap millora de qualitat
ni preservació del medi ambient, és purament un impost
recaptatori que s’aplica al subministrament de l’aigua.
L’objectiu de la CMO és ajustar els costos d’Explotació, perquè
les tarifes de l’aigua tinguin un increment suficient per mantenir
un equilibri econòmic del Servei, amb el criteri que la suma del
cost de l’aigua i els impostos (cànons,IVA) siguin els més baixos
possibles.

REFERÈNCIES a tenir en compte 2013:
El preu mitjà de Catalunya: 2,180€/m3
Consum Domèstic de 12 m3/abonat/mes (Cànons/Iva inclosos).
Olesa de Montserrat : 1,3627€/m3 Aigua (Cànons/Iva inclosos).
Olesa de Montserrat : comptant 1€/mensual d’Aportació a
Capital = 1,4460€/m3
Resultat: El cost de l’aigua a Olesa està un 33’67% més baix
que la mitjana de Catalunya.
En un altre ordre de coses, els Òrgans Socials estem treballant
per remodelar els actuals Estatuts Socials i adaptar-los
a la nova exigència internacional comptable. L’objectiu és
aprofitar els canvis, abans esmentats, per fer un Text refós
de l’actual. El Text es presentarà en la propera Assemblea
General per a la seva aprovació, si s’escau.
El Projecte “Olesa, Aigua Segle XXI” preveu ubicar diverses
fonts en el nucli urbà que portin aigua de la Plaça de les
Fonts. Aquest mes d’octubre s’han iniciat les obres per fer
la font de la Plaça de Can Carreras, un cop tinguem l’aigua a
Can Carreras la portarem a la Plaça de l’Oli i també, al final
del carrer Calvari. Tot això, farà que aprofitem les obres que té
previstes l’Ajuntament d’arranjament del Carrer i travessera
Calvari i Duc de la Victòria.
Aquestes accions han de fer possible rebaixar el consum
d’aigua embotellada amb tot el que comporta de millora i
sostenibilitat ambiental. Volem acostar l’aigua de mina
als barris d’Olesa perquè puguin gaudir d’aquesta riquesa
olesana.
Aquestes informacions estan explicades amb el criteri que
les sòcies i els socis tinguin coneixement de les accions,
voluntats i dedicació dels membres dels Òrgans Socials
de la Cooperativa, coneixedors de les dificultats socials i
econòmiques de molts ciutadans, hem de valorar la nostra
Entitat perquè malgrat l’actual situació que vivim i que ens
fan viure, tenim motius per sentir-nos útils als ciutadans,
autogestionant un servei tan essencial com és l’aigua.
Per mitjà de la pàgina Web de la Comunitat, INFOMINERA
anirà ampliant totes aquelles qüestions que interessen a
sòcies i socis. A la pàgina Web hi trobareu més informació,
l’oficina virtual, la possibilitat de fer-nos arribar els vostres
suggeriments, etc.
Al servei d’Olesa.

Joan Arévalo i Vilà
President

Segueix-nos al facebook: Comunitat Minera Olesana Sccl i visita el nou web www.cmineraolesana.cat

