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La Comunitat minera oLesana inForma. DesemBre 2012

preus i tariFes per a aquest 2013 

Benvolguts socis / benvolgudes sòcies,

S’acaba l’any i ja ens preparem per al 2013. A la Comunitat 
Minera Olesana ja hem estudiat els preus i tarifes per a 
aquest 2013, amb el criteri d’estalvi i sabedors de la crisi que 
estem passant. Hem tingut molta cura que l’increment sigui 
el mínim necessari per fer front a les despeses d’explotació 
dels recursos hídrics  i del manteniment de la xarxa de què 
disposem.

El Consell Rector ha proposat una puja mitjana per sota de la 
puja de l’IPC i de l’augment previst del 6% per la Comissió de 
Preus de la Generalitat de Catalunya. Aquesta proposta haurà 
de ser ratificada a la pròxima Assemblea General de la CMO.

Com sempre treballem per donar un servei de qualitat a un 
preu molt ajustat.

que tingueu un Bon nadal i que el 2013 ens arribi carregat 
d’il·lusió, justícia i solidaritat.

Miquel Egea i Munté
Director gerent

privatitzaCió De Les empreses púBLiques

L’ 1 de gener de 2013 l’aigua potable, en tot el seu cicle serà 
privada a Catalunya.
L’ Empresa  immersa en aquest pla és:  l’ ATLL, Aigües Ter 
Llobregat, empresa pública, que potabilitza l’aigua a la Cubeta 
d’Abrera i subministra en alta a tota l’ Àrea Metropolitana, el 
Vallès Occidental i Oriental, el Garraf, l’Anoia, etc.

ATLL es ven per 1.000 milions amb una concessió per a 50 
anys, amb “clients” obligats a consumir aigua i regalant la 
seva xarxa, pagada amb els impostos de tots els ciutadans 
i ciutadanes. Els beneficis s’estimen en uns 2.300 milions 
d’euros, que han de sortir via rebut de l’aigua o via impostos. 
La proposta és augmentar el preu de l’aigua potable en un 

70%.
Aquestes “necessitats” que té l’Administració de vendre les 
Empreses Públiques essencials, com les relacionades  amb 
l’aigua de boca, amb l’únic objectiu de recaptar via augment 
de tarifes i taxes,  és una mostra de com s’han gestionat 
aquestes empreses; els resultats han estat ruïnosos.

La COMUNITAT MINERA OLESANA SCCLt. no es troba dintre 
de les Empreses que reben aigua de  l’ ATLL, això  fa que 
no ens afectin aquests augments. Sí que ens afectaran els 
increments de les taxes i cànons que són comuns a tots.
L’any 2013, l’estudi per a la determinació de les tarifes d’aigua 
que s’aplicaran, estan pensades amb criteris i avantatges que 
ens possibilita el cooperativisme.

Els augments tarifaris mitjos del consum d’aigua, són inferiors 
a l’IPC; la factura de tot el servei, no tindrà  increment respecte 
al 2012  atès que, la “Quota Fixa” absorbeix  el concepte de 
“Manteniment comptador” que estava gravat amb un 21% 
d’IVA. No es pressuposen beneficis via tarifes, s’equilibren 
ingressos amb despeses d’explotació. Proposarem l’acord a 
l’Assemblea General Extraordinària del 26 de gener de 2013 
d’augmentar l’aportació bimestral, per tal de mantenir el 
Patrimoni Net, atès que, si programem no obtenir beneficis,no 
podrem fer les  corresponents reserves obligatòries.

Un cop més, ens hem de sentir satisfets de la l’estructura 
de la COMUNITAT MINERA, que pot aplicar una  economia 
social en benefici de tots els socis i sòcies. També, la previsió 
de ser autosuficients en recursos hídrics, fa possible que el 
cost de l’aigua sigui ajustat  i no hàgim d’aplicar cap augment 
extraordinari, obligat de fora.

El projecte “Olesa, Aigua Segle XXI” ha de reforçar aquests 
recursos propis. Hem de saber distingir entre el  preu  i, el 
cost de l’aigua. Les previsions  soci- econòmiques per aquest 
nou any, no són bones, al contrari, són penoses; cada dia 
ens diuen que siguem més pobres. Des de la COMUNITAT 
volem continuar donant el servei amb eficàcia i sostenibilitat 
econòmica i social.

a tots i a totes un Bon nadal, desitjant que en el 2013 no hi falti 
la cooperació i germanor, entre tots els olesans i olesanes.

AssEMblEA GEnErAl 
ExtrAordinàriA dE socis

Dissabte dia 26 de gener 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


