Reunió del Consell d’Administració d’EMSER
Dimarts passat dia 22 de gener del 2019 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, Bartomeu Cifre Bennàssar, Andrés
Nevado i Marina Llobera , a més de la secretària del Consell d’administració Francisca
Mª Adrover, i del gerent de l’empresa Tomeu Servera (Maria Buades va justificar
l’absència) També hi va assistir el representant dels treballadors Pere Sánchez Colomar.
Els acords presos – a mode d’extracte- són aquests:
1.-S’aproven les actes de les tres sessions anteriors, concretament les de dia 16-05-2018,
28-05-2018 i 22-06-2018.
2.-S’aproven les bases específiques per cobrir una plaça amb caràcter temporal de lector
comptador, servei d’aigües i convocatòria del procés de selecció. D’altra banda se
deixen damunt la taula les bases que han de regir la cobertura d’una plaça fixa d’oficial
segona polivalent picapedrer i serveis d’aigües, en considerar que s’estudiàs
tècnicament si podrien ser més places fixes a la vista de la taxa de reposició permesa
per llei.
3.- S’acorda iniciar l’expedient per a l’adquisició d’un solar al polígon industrial. En
aquest sentit el gerent es va exposar la necessitat de disposar de més espai per al usos
actuals o futurs de l’empresa i se va posar damunt la taula les gestions realitzades i els
informes corresponents. El nou solar tendria uns 2.000 m2.
4.- A continuació es va exposar l’estat dels objectius de la Gerència. Es tracta d’un
complement incorporat en el 2008 i que l’any passat es fixaren a través d’unes
actuacions concretes i uns compromisos a complir al llarg de l’any, quant a memòria
anual, responsabilitat social corporativa, compromisos ambientals,... En un mes podrà
estar llesta tota la documentació referits a aquests objectius. En aquest sentit la
producció de fems l’any 2018 ha pujat un 0,5 % en relació a l’any anterior i el material
reciclat un 3,5 %. Quant al consum d’aigua, el 2018 ha minvat un 2,2%.
5.- El gerent informa de l’avant-projecte d’ampliació de la Deixalleria a fi d’adaptar-se
a la nova normativa vigent. S’han d’incorporar més informes per a poder tirar endavant
de forma definitiva aquesta ampliació.
6.- Per últim es va acordar iniciar l‘expedient de licitació per a la construcció d’un altell
i dotació d’instal·lacions de serveis a la nau de l’empresa situada al polígon industrial.
L’import total és de 180.000 €.

