
 

Reunió del Consell d’Administració d’EMSER 

Divendres passat dia 17 de març va tenir lloc la sessió extraordinària del Consell 
d’Administració de l’empresa municipal de serveis EMSER 2002, amb l’assistència 
dels consellers. Miquel Àngel March, Andrés Nevado, Marina Llobera i Maria Buades, 
a més del secretari accidental del Consell d’administració Joan Jiménez, l?interventor 
Municipal  Alberto Valicourt i del gerent de l’empresa Tomeu Servera. També hi va 
assistir el representant dels treballadors Pere Sánchez 

Els acords presos – a mode d’extracte-  són aquests: 

1.-Se va presentar la proposta de pressupost de l’empresa per a l’any 2017. Que puja a 
6.189.107,00 €, de forma equilibrada ingressos i despeses. Entre els ingressos  hi 
destacam  l’aportació municipal,  per la taxa de residus de 3.572.000,00 i per altra banda 
2.350.000 de les vendes d’aigua als usuaris de Pollença. Port i Sant Vicenç.  

Quant a les despeses hi destacam les derivades de personal (1.727.807,00) , 
Subministres de combustibles, electricitat, compra d’aigua, telefonia... (711.199,00),  
Inversions (867.800,00), Serveis professionals (104.9800,00). Recollida de  fems 
/selectiva (1.920.000,00 €)..... 

També se va presentar la plantilla de personal de l’empresa, la qual serà remesa als 
representants dels treballadors. 

 Després de debats i d’explicacions, se va posar a votació, aprovant-se amb dos vots a 
favor (junts i UMP) i dues abstencions  (Tots i Alternativa). 

2.-  Se va aprovar la resolució d’un expedient disciplinari  incoat a un treballador de 
l’empresa , en el sentit de suspensió de funcions i salari durant un mes, tal com se 
desprenia de la proposta de la instructora de l’expedient. 

3.- En aquest punt de va donar compte de la resolució d’un requeriment de 
documentació al proposat adjudicatari del contracte de subministrament d’un camió 
recol·lector de càrrega posterior. 

4.- Se va aprovar adjudicar el contracte de subministrament d’un camió recol·lector de 
càrrega posterior, a  l’empresa “ Zoeller, equipos urbanos SA “  per un import de 
177.870 € , d’acord amb la decisió de la mesa de contractació.  

5.- Es va aprovar igualment l’expedient de contractació del subministrament de cinc 
comptadors elèctrics de 20 m3 de capacitat i la convocatòria de licitació.  

6.- En aquets punt se varen presentar els paràmetres  per fixar i valorar el complement 
per objectiu del gerent de l’empresa pública. Un pic presentat i debatut, se va decidir 
deixa-ho damunt la taula a fi d’incorporar  altres paràmetres.  

D’altra banda properament se reuniran amb els representants del treballadors per 
estudiar els complement per objectius que perceben la resta de treballadors. 



7.- Per últim el gerent va informar d’una sèrie d’aspectes: la querella interposada contra 
el propi gerent i l’exbatle per part d’un veïnat de Sant Vicenç, pel tema de l’aigua. 
Igualment seva donar compte de la reunió que tendrà lloc el proper dimecres a Inca per 
estudiar la possibilitat de crear una associació que agrupi els subministradors públics de 
l’aigua. 

Se va informar que la campanya per detectar fuites d’aigua mitjançant el gas heli, ha 
descobert 5 fuites en els 10 km de tuberia que s’ha treballat, una xifra baixa, símptoma 
del bon estat de les canonades de poble. Passat l’estiu aquesta campanya s’estendrà al 
Port. 

Per acabar, se va donar compte de l’increment de  residus recollits els dos primers 
mesos de l’any , que suposen un augment d’un 15 % en relació a l’any passat. D’altra 
banda el subministrament d’aigua s’ha increment un 4,3 % en relació als dos primers 
mesos del 2016. 

 

 


