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INFO MINERA
Benvolgudes sòcies, benvolguts socis,
La majoria d’entitats que gestionem un servei públic, estem elaborant els Pressupostos pel 2014.
Es presenten per a la seva aprovació: taxes, preus
públics i preus autoritzats.
Les respectives Comissions dels Òrgans Socials de
la Comunitat Minera Olesana SCCLt. estem treballant, entre altres qüestions, en els Pressupostos,
l’estudi per a la determinació de les tarifes, inversions i objectius per al proper exercici 2014.
Pressupostos: que assegurin un equilibri entre
els Ingressos i les Despeses, tenint en compte la
baixada de consum dels diferents usos de subministraments.
Tarifes: que siguin el més ajustades i equitatives
possibles, d’acord amb els usos i consums.
Inversions: que siguin les necessàries per mantenir i optimitzar el Servei, procurant sempre, la
millora de la productivitat i l’eficiència.
Objectius: entre d’altres, assegurar la continuïtat
del Servei, la millora continuada de la sostenibilitat, mantenir la responsabilitat social amb els
socis i sòcies, etc.
Felicitem-nos pel Servei d’Aigua que tenim, valorem el rigor i l’eficàcia de la Gestió que s’ha fet,
aconseguint el no estar obligats a comprar aigua
a altres Empreses, degut a que tenim un volum
de Concessió suficient per l’autoabastament de
tot el municipi i pel seu futur creixement, fins a
30.000/32.000 habitants.
L’aigua pujarà un promig del 8,5% a la majoria de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La privatització de l’aigua, ATLL i la constitució de societats públic-privades i el dèficit astronòmic que acumula
l’ACA, fa que en la factura de subministrament
d’aigua s’hi acumulin i sumin totes les respectives gestions, totes amb criteris empresarials, no
amb objectius de servei públic, atès que és un
“mercat” captiu i l’Administració Local té l’obligació de prestar-lo, directament o per Concessió
Administrativa.
Som coneixedors que el creixement de la pressió
fiscal dels tres exercicis anteriors, han fet que
la factura de l’aigua tingui uns augments molt
considerables provocant un descens del consum
domèstic; enguany és del 5,35%. La baixada de

consum de l’activitat industrial i comercial és del
9,75%. Tots aquests decreixements de consum
han repercutit amb menys facturació.
Lluny d’atenuar la fiscalitat, causant de l’augment
de la factura de l’aigua, es preveu que per al proper exercici de 2014, el cànon de l’aigua s’incrementi un 7,2% .

els socis i sòcies puguin participar-hi, i facin les
aportacions i suggeriments que creguin oportuns.
Creiem que els Estatuts són el document més important d’una Societat Cooperativa, i volem que el
Text Refós que presentarem a l’Assemblea General, sigui conegut i participat pel màxim nombre
de socis i sòcies.

La Llei d’acompanyament dels Pressupostos 2014,
preveu fixar un nou cànon que estarà en relació
al volum de Hm3 que marca la concessió. Les
entitats subministradores haurem d’exercir més
acció recaptatòria als usuaris, en nom de l’ACA,
sense cap millora de prestació de serveis ni cap
retorn previst. El valor recaptat per la CMO és
aproximadament d’ 1.100.000 € /any provinent
del subministrament d’aigua municipi d’Olesa,
és lògic i de sentit comú, tenint en compte les
aportacions dineràries que fem, que quan hi ha
infraestructures que posen en perill els aqüífers
de les zones protegides de captació, com el collector de salmorres; exigim a l’Agència Catalana
de l’Aigua que substitueixi aquest col·lector per un
altre i que s’instal·li fora de la llera del riu, degut als
vessaments continuats que contaminen les lleres
i els aqüífers.

El Projecte “Olesa, Aigua Segle XXI” preveu ubicar
vàries fonts en el casc urbà que portin aigua de la
Plaça de les Fonts. Durant el 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, es farà aprofitant les
obres que té previstes l’Ajuntament de l’arranjament del carrer i travessera Calvari, i carrer Duc
de la Victòria. Properament invitarem a tots el
socis i sòcies a la inauguració de la Font de Can
Carreras, tornant a habilitar una font que fa molts
anys que no hi és.

Hem passat de rebre una indemnització per la
gestió del cobrament del Cànon de l’aigua a tenir
de fer-nos càrrec del valor dels Cànons Impagats,
d’uns Cànons per metres cúbics d’extracció, metres cúbics no facturats, per volum de Concessió,
etc.
Tot això, són les despeses directes d’Explotació.
Aquest increment de costos, no està relacionat
amb cap augment de qualitat ni preservació del
medi ambient, és purament impost que s’aplica
al subministrament de l’aigua.
Els Òrgans Socials de CMO treballem per 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.
En un altre ordre de coses, Els Òrgans Socials,
estem treballant per remodelar els actuals Estatuts Socials, per adaptar-los a la nova exigència
internacional comptable. L’objectiu és aprofitar els
canvis, abans esmentats, per fer un Text Refós de
l’actual. Es convocarà una Assemblea Informativa amb una proposta del Text Refós, perquè tots

Aquestes accions han de fer possible rebaixar
els consums d’aigua embotellada amb tot el què
comporta de millora de la sostenibilitat ambiental.
Volem acostar l’aigua de mina als barris perquè
puguin gaudir d’aquesta riquesa olesana.
Aquestes informacions estan exposades amb el
criteri que les sòcies i socis tinguin coneixement
de les accions, voluntats i dedicació dels membres
dels Òrgans Socials de la Cooperativa, coneixedors de les dificultats socials i econòmiques que
tenim, hem de valorar la nostra entitat perquè
malgrat l’actual situació de dificultats que vivim i
ens fan viure, tenim motius per sentir-nos útils als
ciutadans, autogestionant un servei tan essencial
com és l’aigua.
Els Òrgans Socials invitem a tots els socis i sòcies a la celebració del 145è aniversari, el 8 de
desembre en el transcurs del Concert de Nadal,
que es farà al Casal.
Per mitjà de la pàgina web de la Comunitat, INFO
MINERA anirà ampliant totes aquelles qüestions
que interessen a les sòcies i socis. A la pàgina
web hi trobareu més informació, l’oficina virtual,
la possibilitat de fer-nos arribar els vostres suggeriments, etc.
El servei de CMO
Joan Arévalo i Vila
President

INVITACIÓ A TOTS ELS SOCIS I SOCIES A L’ACTE

CELEBRACIÓ DEL 145è ANIVERSARI DE LA COMUNITAT MINERA OLESANA SCCLt.
DIA 8 DE DESEMBRE
DINTRE DEL CONCERT DE NADAL QUE ES FARÀ AL CASAL
AMB L’ESTRENA DE LA SARDANA CANTADA
DISTINCIÓ PERSONAL, AL CONSTANT TREBALL VOLUNTARI,
“LA MINERA OLESANA”
ALTRUISTA I AMB VOLUNTAT DE DEIXAR TESTIMONI, ESCRIT I
TEXT I MÚSICA: POETA i MESTRE SR. MIQUEL GUILLAMON ,
FOTOGRÀFIC, DELS ACONTEIXIMEMTS MÉS SIGNIFICATIUS DE LA
ARRANJAMENT PER A COBLA: MESTRE SR. JOAN LÀZARO
NOSTRE VILA.
DISTINCIÓ A UNA ENTITAT OLESANA PER LA SEVA TRAJECTORIA EN
AGRAÏMENT PÚBLIC AL SOCI QUE VA PROMOURE LES GESTIONS
FAVOR DELS MÉS NECESSITATS, PER L’ESPERIT DE SERVEI I PEL SEU
PER FER POSSIBLE LA TROBADA I AGERMANAMENT AMB LES
TREBALL PER EVITAR L’EXCLUSIÓ SOCIAL.
COOPERATIVES D’AIGUA I SANAJAMENT DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES (ARGENTINA).
EL CONCERT ANIRA A CÀRREC DE LA RECONEGUDA COBLA “VILA D’OLESA”

