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La Comunitat minera oLesana inForma. abriL 2014

inFominera 
Benvolgudes sòcies,
Benvolguts socis,
 
Adjunto a la factura la Convocatòria de l’Assemblea General 
Ordinària, on es presentarà el compte de resultats de l’exercici  
2013, entre d’altres qüestions, també molt importants per a la 
vida de la nostra Cooperativa.

Les sòcies i els socis tenen el dret de saber quina és la despesa 
global que costa el servei de l’aigua que autogestionem 
els olesans. Aquest fet, tan elemental, només el pot oferir 
el sistema Cooperatiu i, a dia d’avui, això contrasta amb 
l’opacitat d’altres serveis que rebem i que també són  de 
primera necessitat. Per aquesta qüestió i d’altres, val la pena 
estar interessat en la gestió de l’economia social.

En aquesta Assemblea el Consell rector donarà compte del 
desenvolupament econòmic i social de 2013 i com s’està 
desenvolupant aquest 2014. Quins són els projectes i 
aspiracions de la Comunitat. Quins han estat els retorns socials 
de la Cooperativa a tots els olesans/olesanes. En definitiva, 
quins són els projectes per mantenir, en grau d’excel·lència 
empresarial i corporativa la nostra “COOPErATIVA DE 
L’AIGUA” tret diferencial de Catalunya i Espanya.

Per mantenir viva la gestió de la Cooperativa, els Òrgans 
Socials s’han de nodrir de nous membres perquè rellevin els 
qui han complert el seu mandat.

Dit això, en aquesta assemblea del dia 31 de maig,  se 
celebraran eleccions per renovació 50% del Consell rector i 
tots el membres del Comitè de recursos, en total 9 membres. 
Les eleccions sempre són importants per a una societat 
cooperativa perquè és pinyol bàsic de la democràcia que 
informa tot el projecte cooperatiu. 

Per  tot  això,  des  del  Consell rector hem d’agrair a totes 
aquelles persones (socis) que ja s’han interessat  en  els 
projectes que té endegats la CMO que volen participar de 
forma cívica i desinteressada en el seu desenvolupament.

El procés electoral està obert a totes les sòcies i socis. Tots els 
interessats poden posar-se  en contacte amb el Consell rector, 
per recavar tota aquella informació que creguin necessària i 
oportuna.

Les eleccions se celebraran conjuntament amb la presentació 
dels comptes anuals i l’Informe de gestió 2013.

El Consell rector, comunica a tots els socis i sòcies que en 
l’assemblea del 4 de febrer d’enguany, va quedar aprovat el 
text refós dels Estatuts de la CMO i que han estat escripturats 
i portats al registre de Cooperatives. Des del Consell rector 
volem significar la importància que té per una societat 
cooperativa els seus estatuts. Les modificacions que s’han fet 
són importants per assegurar el futur de la Cooperativa, sense 
que els socis hagin de renunciar al dret de reemborsament de 
la seva aportació feta al fons propi de la Comunitat.

També us comuniquem que estem treballant per incorporar 
en el model de gestió, conjuntament  amb els  valors de 
l’economia social, la responsabilitat social corporativa que, a 
més  del compliment estricte de les obligacions legals vigents, 
volem integrar de forma voluntària totes aquelles qüestions 
socials i laborals, que formen part del teixit social local. La 
CMO vol tenir com a pilar estratègic tots aquells aspectes 
ambientals que poden afectar o millorar el medi i la qualitat 
dels recursos hídrics.

La COMUNITAT MINErA OLESANA SCCL ha de reconèixer i 
agrair a tots aquells socis i sòcies que han fet possible que es 
mantingui i continuï sent una entitat viva i democràtica.
El Consell rector reconeix l’esforç, el civisme i participació de 
tots aquells olesans que ens han precedit i ens acompanyen 
en la gestió, amb ells ha estat possible el que avui dia és la 
nostra entitat. 

La CMO és l’esforç de tots, sòcies, socis, col·laboradors i 
treballadors qui fan possible el dia a dia de l’Entitat. 

Gràcies,

Joan Arévalo i Vilà
President de la CMO. La Cooperativa de l’Aigua.
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Vols veure el nou 
vídeo de la CMO?


