
 

Reunió del Consell d’Administració d’EMSER 

Dimarts passat dia 27 de desembre 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 de la secretària del Consell d’administració i de l’Ajuntament Francisca Adrover i 
el gerent de l’empresa Tomeu Servera. També hi va assistir el representant dels 
treballadors Andreu Salas.  

Entre els acords presos – a mode d’extracte-  en destacam aquests: 

1.-Se va aprovar posar en marxa el procés selectiu per a contractar un oficial segona 
d’aigua polivalent picapedrer, mitjançant promoció externa per al departament d’aigua.  
Aquesta contractació es possible pel fet d’haver -hi una baixa per jubilació i pel fet 
també d’haver obtingut beneficis (l’empresa) en els tres últims exercicis. 

A partir d’aquest acord, se començaran a redactar les bases per a aquesta convocatòria. 

2.-  Igualment se va aprovar iniciar el procediment per a la contractació d’un oficial 
primera aigua polivalent picapedrer, per promoció interna en el departament d’aigües. A 
partir d’ara se començaran a redactar les bases per aquesta convocatòria. En aquest 
sentit se va plantejar si aquesta promoció interna entre els treballadors d’EMSER, 
afectava al fixos, fixos discontinus o també s’ha d’inclore els  indefinits no-fixos. 

3.-  D’altra banda se va acordar no procedir a l’ingrés d’EMSER a l’Associació 
d’Empresaris Subministradors d’Aigua de les Balears. Es va apuntar la possibilitat de 
crear una associació de subministradors públics d’aigua.  

 4.-  Es va aprovar l’adjudicació del contracte de subministrament de dos camions 
recol·lectors satèl·lits del residus.  S’adjudiquen per un import de 148.775 € . podrem 
disposar d’ells pel mes de maig possiblement. 

5.- Per últim  es va aprovar l’expedient  (amb els plecs tècnics i admnistratius) de 
contractació  de l’adquisició d0un camió recol·lector de càrrega posterior i convocatòria  
de licitació.Es tracta d’un camió de 26 tn  per a la recollida de fems. En aquest tema la 
representant d’Alternativa es va abstenir., en considerar que era suficient un de 18 tn. 

6.-  Aquest darrer punt, el gerent d’Emser va donar compte d’una  sèrie d’accions i 
d’informacions, entre les quals hi destacam: 

• S'informa que per part de l'agència tributària de les Illes Balears, s'ha procedit a iniciar 

una campanya de càlcul de liquidacions paral·leles en referència a l’IVA del cànon de 

sanejament i que les companyies subministradores d'aigua no han aplicat. Per EMSER 

l'import que pot suposar una liquidació d'aquest tipus, i per als períodes 2013-2016 és 

d'uns 510.000 € 



• Inici d'una campanya juntament amb Ecovidrio per fomentar el reciclatge de vidre al 

canal de HORECA. Es realitzarà en dues fases, una d'informació i una altra de 

lliurament de contenidors de 90 litres de manera gratuïta. 

• S'han realitzat ja els treballs de reposició de la canonada de Cala Carbó que es va veure 

afectada pels temporals d'inicis d'any. 

• A principis de gener s'iniciarà el canvi de canonada del camí de cementiri. 

• Es té previst en el primer trimestre del 2017 el canvi de canonada de carrer Far al port 

de Pollença. 

• S'estan realitzant els informes necessaris per a poder disposar de tarifes de 

subministrament d'aigua diferenciades estiu – hivern. 

• El dia 2 de gener es canvien els horaris i freqüències en la recollida de residus i 

selectiva a les zones de Pollença on es realitza la recollida porta a porta. 

• S'estan estudiant els ubicacions més idònies per a les àrees d'aportació d'acord amb el 

pla de residus aprovat aquest any. 

• Es contractarà un servei de recerques de fuites a la xarxa mitjançant la utilització 

d'heli. 

• Aquest any, i en el període març-novembre, s'han consumit 401.599 m3 d'aigua 

procedent de la dessaladora, fet que suposa un augment del 57% respecte a l'any 

anterior. 

• S'han incrementat els residus recollits fins al novembre 2016 en 382 tones respecte al 

mateix període del 2015. 

• Les quantitats de les fraccions de selectiva recollides han estat les següents:  Vidre: 

1.029 Tn., Paper: 750 Tn., Envasos: 317 Tn i representa un augment del 8,44% respecte 

a l'any anterior. 

 

 


