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Acords principals de 
l’Assemblea General 
Extraordinària 
del 14 de gener

El passat 14 de gener de 
2016 es va celebrar a la seu 
de la Comunitat l’Assemblea 
General Extraordinària, amb 
punts rellevants per al pre·
sent i el futur de la coope·
rativa com l’entrada al grup 
cooperatiu empresarial Clade. 
A continuació us detallem les 
principals informacions i vota·
cions de l’Assemblea.

Tarifes 2016
A l’hora de fixar les tarifes de 
2016, hem de recordar que 
el 2015 no van tenir cap in·
crement, resultat de l’estalvi 
d’haver canviat el període de 
facturació de bimestral (cada 
2 mesos) a trimestral (cada 3 
mesos). De cara al 2016, les 
tarifes de l’aigua tindran un 
increment lineal del 0,8 %.

La Quota de Servei, que té 
incorporat el manteniment de 
comptador, passarà de 13€ 
a 14€/trimestre. L’increment 
de la factura serà aproxima·
dament de 1,80€ / trimestre.

Les urbanitzacions de Ri·
bes Blaves i Oasis tindran el 
mateix increment i seguiran 
aportant una derrama, incor·
porada a la Quota de Servei, 

de 5€/trimestrals per equili·
brar les despeses de manteni·
ment de la xarxa.

Aportacions 2016 
Aportació obligatòria de 
1,25€/mensual com a ampli·
ació de Capital Social. En els 
rebuts trimestrals es factura·
ran 3,75€ (0,75€ més que el 
2015).

Valor del Títol 2016
Patrimoni Net 2015: 
3.917.687€

Nombre de socis a 
31/12/2015 : 10.237 
Valor del Títol 2016 : 382€

Inversions 2016: 160.000 € 
Dotació Fons Social 2016: 
10.000 €

Desenvolupament Societari
Acord per a la integració de 
la Comunitat Minera Olesana 
SCCL. al Grup Empresarial 
CLADE.

Vist i plau al Consell  Rec·
tor per endegar les gestions 
per crear un ens cooperatiu 
de Segon Grau que fomenti 
l’economia social en la gestió 
del servei d’abastament d’ai·
gua als municipis. 

Camí Fluvial
També es van exposar les al·
legacions presentades per la 
CMO a l’Ajuntament sobre el 
“Camí Fluvial” que s’ha es·
tat duent a terme, al marge 
esquerra del riu Llobregat, i 

que afecta a l’ ETAP del “Mas 
de les Aigües”. La CMO vol 
evitar la creació d’un pas de 
servitud dins de la propietat 
i zona de captació, per raons 
de seguretat i d’intrusisme a 
les instal·lacions.

Resultats de les votacions
Us detallem a continuació 
els resultats de cada un dels 
punts votats a l’Assemblea:

2.Designar dos socis, entre 
els assistents, per actuar com 
a Interventors d’Actes i sig·
nar·la en el termini de quinze 
dies. Varen ser elegits els So·
cis : Carles Roca i Gotsens i 
Angel Morales i Padollers
4.Exposició estudi tarifes i 
preus serveis exercici 2016 . 
51 vots SI; 3 NO; 5 Blancs; 
1 Nul.
5.Aportacions 2016. Valor tí·
tol 2016. 53 vots SI; 1 NO ;6 
Blancs; 1 Nul.
6.Pressupost explotació 
2016. Avanç de tancament 
2015. 54 vots SI; 0 NO; 6 
Blancs; 1 Nul.
7.Objectius 2016/2017. 
Dotació inversió 2016/2017. 
55 vots SI; 0 NO; 4 Blancs; 
1 Nul.
8.Dotació objectius socials 
2016. Avanç balanç social 
2015. 55 Vots SI; 0 NO; 4 
Blancs; 1 Nul.
9.Torn obert de paraules sobre 
els punts; 4, 5, 6, 7 i 8
10.Aprovar, si escau, integrar 
la CMO al Grup Empresarial 

Cooperatiu CLADE. 
Resultat: 46 vots SI; 10 NO; 
3 Blancs; 1 Nul.
11. Aprovar, si escau, auto·
ritzar impulsar la constitució 
d’una cooperativa de Segon 
Grau Serveis per a coordinar, 
desenvolupar i fomentar l’eco·
nomia social dintre del nostre 
àmbit d’actuació (la CMO 
conservarà la seva personali·
tat jurídica, independència i 
autonomia). 
Resultat: 41 Si; 16 NO; 2 
Blancs; 1 Nul.

Canvi a la Factura 
Digital

Juntament amb la factura del 
primer trimestre trobareu un 
targetó informatiu sobre el 
canvi de la factura de paper a 
la factura digital. 

Es tracta d’un pas senzill 
que tots els usuaris podeu fer 
seguint les indicacions que 
us expliquem. Heu de regis·
trar·vos a l’Oficina Virtual de 
la CMO i, un cop validades les 
vostres dades, podreu accedir 
sempre i des de qualsevol dis·
positiu a les vostres factures. 

Us convidem a visitar la pàgi·
na de l’Oficina Virtual des de 
la web de la Comunitat i fer 
aquest pas que permetrà trà·
mits més àgils, disponibilitat 
de les factures les 24h. i sos·
tenibilitat.


