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INFOMINERA JUNY 2014. LA COMUNItAt MINERA OLEsANA INFORMA.

CONtRACtACIÓ DE LA tARIFA PLANA DEL sUBMINIstRAMENt  ELECtRIC                    
Alternativa  al Preu voluntari per el petit consumidor.(PVPC)

ACORDs PREsOs AssEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Del 31 de maig a la seu social de la comunitat

Facebook: Comunitat Minera Olesana Sccl           Twitter: @CMineraOlesana                 Canal YouTube: Comunitat Minera

La COMUNItAt MINERA OLEsANA sCCL. per mitjà de FACtOR 
ENERGIA, ofereix als socis i sòcies  la  possibilitat de  contractar 
el subministrament elèctric, d’origen 100% renovable, certificada 
per la CNMC, amb un compromís de permanència d’un any, amb 
uns avantatges econòmics i d’atenció personalitzada, a l’hora 
d’atendre les qüestions pròpies del servei i facturació.

Com a Cooperativa de consumidors i usuaris, la CMO  vol obtenir 
pels seus socis i sòcies els millors  descomptes als preus de 
l’oferta  que  dicti la “Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia”. 

L’objectiu de la CMO és  gestionar  el màxim nombre de serveis 
contractats per oferir sempre el preu més competitiu del kW/ h.  
tenint   un estalvi  en el rebut de la llum,  a més de la reversió dels 
beneficis nets obtinguts per la Coop. en aquest procés.

Nombre de socis assistents: 
hi havia presents 60 socis.

ORDRE DEL DIA

1. salutació del president 

2. Designar dos socis, entre 
els assistents, per actuar 
com a Interventors d’Actes, 
per a l’escrutini de votacions 
i l’aprovació de l’Acta de la 
sessió, en el termini de quinze 
dies. Socis:  Sr. Arseni Martells 
/ Sr. Carles Roca

3. Eleccions: membres mesa 
electoral. Candidats presentats 
renovació membres Consell 
Rector (art. 46 Estatuts) i 
candidats presentats a Comitè 
de Recursos (Art. 54 Estatuts). 
El període electoral és d’un 
mes, màxim dos.

Mesa electoral:  
Sr. Lluís Gabarró i Tort  
Sr. Antoni Ballet i Solsona
Sr. Florentino Temporal

Candidats a Comitè de Recursos:
Sr. J. José Vílchez i Guerrero 

Sr. Joan Escolà i Casanovas 
Sr. Josep Escarrer i Pijoan
Sr. Miquel Martínez i Carrillo  
   
Candidats a Consell Rector:
Sr. Jaume Parent i Fité
Sr. Daniel Pujol i García
Sr. Jaume Morera i Guixà
Sr. Josep Anton Viñals i Ribé
Sr. Magí Tobella i Arcarons 
(reelecció)
Sr. Ricard Valls i Graells 
(reelecció)

4. Votacions
Tots els candidats han entrat a 

formar part dels òrgans socials, 
sense necessitats de votacions, 
al cobrir les vacants. 

5. Lectura dels acords presos en 
l’assemblea anterior. 
Donar compte acords C. Rector.

6. Examinar i aprovar, si s’escau, 
memòria, balanç i compte de 
resultats. Informe de gestió 2013. 
Objectius 2014.
Resultat: Sí: 56 No: 0 
Vots en blanc: 0 Nuls: 1

7. Informe interventors de comptes.
Resultat:   Sí: 55 No: 0 Vots en 
blanc: 0 Nuls: 2

8. Liquidació Pressupost Fons 
Educació i Promoció Cooperatives 
2013. Pressupost 2014 i la seva 
aprovació, si s’escau.
Resultat: Sí: 56 No: 0 Vots en 
blanc: 0 Nuls: 1

9. Aprovació, si s’escau, per 
auditar els comptes 2014. 
Designació Auditor.
Resultat: Sí: 56 No: 0 
Vots en blanc: 0 Nuls: 1
Designant com a Auditor el 

Sr. Enric Rolduà.

10. suggeriments, precs i pregun-
tes sobre les qüestions tractades.

11. Votacions dels punts 6,7,8 i 9.

12. Resultats Eleccions i Votacions.
Aprovats tots els punts per 
majoria absoluta.

El Consell Rector vol donar 
les gràcies a tots els socis 
assistents. Hem de valorar els 
principis cooperatius que són: 
el respecte mutu, la solidaritat i 
la participació democràtica. 

També vol animar als socis que 
han passat a formar part dels 
Òrgans Socials que es formin 
i responsabilitzin en la gestió 
de la Comunitat, tenint present 
els valors de l’economia social, 
que són la base sobre la qual 
s’assenta l’activitat mercantil 
La CMO té com a pilar estratègic 
la Responsabilitat Corporativa 
(RC) junt amb el talent i la 
innovació i també tots aquells 
aspectes ambientals que poden 
afectar el medi i a la qualitat 
dels recursos hídrics.

Joan Arévalo i Vilà
President de la CMO. 


