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• L’aigua és un element indispensable per a la vida i la dignitat
humana i no pot ser tractada com una mercaderia

El Moviment Europeu per l’Aigua espera una reacció positiva i
proactiva en aquesta línia:

• El Parlament Europeu és clar en parlar sobre el dret a l’aigua
• La Comissió està obligada a implementar el Dret Humà a
l’aigua a Europa mitjançant eines legislatives eficaces per tal
que aquest dret s’acompleixi
• El Parlament Europeu ha d’instar a no promoure la privatització
dels serveis d’aigua dins de les mesures d’austeritat
• El Parlament Europeu ha d’ excloure perennement l’aigua, el
sanejament i l’eliminació d’aigües residuals de l’economia de
mercat
• Els serveis de l’aigua han de ser exclosos de tots els acords
comercials com el TTIP i d’altres

• Cal considerar l’accés a l’aigua i al santejament com Dret
Humà: és un dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni
• Segons l’OMS i UNICEF, cada dia moren 24.000 nens a causa
de l’aigua contaminada
• L’ Assemblea General de les Nacions Unides va reconèixer
l’accés a l’aigua potable com un dret humà bàsic. 884 milions de
persones no en tenen
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La nostra realitat:

Remunicipalització del servei d’aigua

• Tenim aigua i sanejament per a tots

• Els serveis essencials que figuren a les normes i lleis que
regulen les Administracions locals no poden privatitzar-se.

• L’accés a l’aigua potable està condicionat a tenir una mínima
capacitat econòmica per fer front a l’abastament i els seus
impostos
• La crisi econòmica ha fet que moltes famílies pateixin
pobresa vital, energètica, hídrica, etc.

• Cal parlar del sistema de gestió que utilitza l’Ajuntament, la
gestió directa o indirecta o compartida (mixta).
• En cas de ser indirecta, per mitjà d’una empresa, cal:

- Seguir un procediment administratiu degudament fiscalitzat
- Disposar d’un estudi econòmic-financer de la concessió
- Disposar d’un avantprojecte de les obres necessàries i
d’explotació del servei
- Tenir , un plec de condicions econòmico- administratives i uns
informes tècnics i jurídics de valoració de l’oferta

• L’Ajuntament ha d’elaborar la documentació com a únic
responsable de servei.
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Models de Gestió:

Model de Gestió indirecta per Concessió:

Actualment, el 75% de la població de Catalunya rep l’aigua a
través de serveis d’empreses privades amb concessió, el 15%
d’empreses mixtes i un 10% directament dels ajuntaments

• L’ Ajuntament accepta l’oferta més ben valorada d’una
empresa per tal que aquesta gestioni l’abastament en unes
condicions tècniques i administratives fixades pel propi
Ajuntament i durant un temps establert

Model de Gestió Directa:
• L’ens municipal gestiona l’abastament
• Els preus de l’aigua són considerats ‘taxes’
Model de Gestió Mixta:
• L’Ajuntament i una empresa formen una entitat que gestiona
l’abastament municipal, essent l’Ajuntament el soci majoritari
• Aquesta gestió assegura la participació directa de
l’Ajuntament en el desenvolupament de l’abastament
• No es persegueix la mercantilització del subministrament
• Es busca la millora continuada del Servei de l’Aigua a uns
costos ajustats

• L’empresa ofereix una contraprestació de serveis valorable
econòmicament (cànons, concessions, inversions i altres)
• L’Ajuntament ha d’assegurar al contractant la viabilitat
econòmica de la concessió
• Els Ajuntaments reben una aportació econòmica per la cessió
de la gestió de l’abastament
• Aquesta contraprestació econòmica serà recuperada mitjançant
les tarifes que s’aplicaran dins del període establert de la
concessió.
• L’Ajuntament assegura la Gestió del Servei, sobre el qual en té
competència plena
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auto
gestió
l’Economia social

Altres tipus de Gestió:
L’autogestió del servei d’aigua.
L’Economia Social a la Gestió dels Serveis Públics
LA COMUNITAT MINERA OLESANA SCL.
“LA COOPERATIVA DE L’AIGUA”
Història i realitat
• La Comunitat Minera Olesana és una Societat fundada l’any
1868 amb el nom de “Sociedad Minera Olesanesa”
• Un grup d’olesans valoren que l’aigua era font de malalties,
quan aquesta era extreta dels pous casolans en èpoques de
sequera
• L’objectiu era poder disposar d’aigua corrent a les cases
d’Olesa i amb garanties de salubritat pel consum per un temps
indefinit

DRET A L’AIGUA

Dades tècniques:
Explotació Concessió atorgada per l’ACA: 8.000 m3/ dia, per 75
anys. (2061)
Capacitat ETAP 125 l/s (Tractament físic, químic i desinfecció)
Captació Pous (3) aigua subàlvia: Tipus A2
Tractament Oxidació: 1a. Fase: Permanganat Potàssic (K MnO4);
2a. Fase: Decantació; 3a. Fase: Aplicació diòxid de clor(CL O2);
4a. Fase: Filtració sorra; 5a. Fase: filtració Carbó Actiu i 6a.
Fase: Recloració.
Adducció Dues canonades DN 300 i DN 400, altura manomètrica
65 mca. Dipòsit General/Distribució i Dipòsit Reserva. Potència
instantània de tot procés: 240 Kw/h.
Control de qualitat procés Norma ISO 9001 : 2008
CERTIFICACIÓ: SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACIÓ i
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE .
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Trajectòria

Activitat principal en l’actualitat

• A partir de l’1 de gener de 1993 la Comunitat Minera Olesana
es transformà en Cooperativa de Consumidors i Usuaris.

• La principal activitat de la CMO és la Captació i
Subministrament d’aigua potable a tot el terme municipal
d’Olesa de Montserrat

• En cada moment històric la CMO ha donat resposta amb
iniciativa i innovació perquè tots els olesans i olesanes
gaudeixin d’aigua amb garantia i qualitat.
• La CMO ha donat a la Societat les formes jurídiques i
administratives que han sigut necessàries en cada època,
assegurant la continuïtat del servei i la personalitat jurídica.

• La Comunitat Minera Olesana s’abasteix principalment dels
pous situats a tocar del riu Llobregat
• La Mina de Creu de Beca (1872) aporta aigua a l’abastament
quan les pluges són generoses

• Molts olesans han col·laborat amb generositat i amb
esperit de servei, per millorar i cobrir un servei de primera
necessitat, ara un servei públic, a tots els olesans.

• Projecte “Olesa Aigua Segle XXI”

• Actualment és una Societat Cooperativa de consumidors i
usuaris sense ànim de lucre.

• Prevenir el canvi climàtic i la millora organolèptica de
l’aigua de subministrament

• Estudiar altres Punts de Captació dins del terme municipal
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Tendència: Aigua pública = gestió directa.
Remunicipalització de l‘abastament d’aigua
Tenir una gestió pública i democràtica. Participada pels usuaris
de l’abastament. No buscant la mercantilització de l’aigua,
motivant i donant valor al servei d’un element imprescindible
per a la vida com és l’aigua.
La remunicipalització ja és hi ha una realitat. És una tendència
inqüestionable i una solució viable. La lluita pot ser dura. La
transició complicada.
Desfer les estructures i les lògiques de la privatització pot
trigar anys. En els últims 15 anys s’han produït més de 230
casos de recuperació del servi d’aigua en 37 països, un procés
que beneficia a més de 100 milions de persones.

LA COOPERATIVA DE L’AIGUA

Facebook
Comunitat Minera Olesana Sccl
Twitter
@CMineraOlesana

Canal YouTube
Comunitat Minera
Instagram
CMineraOlesana

Alfons Sala, 42
08640 Olesa de Montserrat
Oficines: 93 778 18 99
Servei 24 hores: 93 778 02 95
correu@cmineraolesana.cat

