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ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament, en sessió Ordinària de dia 19 d'octubre de 2020, -va adoptar l’acord 
que -a reserva dels termes definitius que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent-  a 
continuació es transcriu:

«PROPOSTA A PLE DE CLASSIFICACIÓ DE L’EMPRESA DE SERVEIS DEL 
MUNICIPI DE MANACOR SA

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de la Administració 
Local ha suposat una modificació important de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local.

Entre d’altres aspectes, la modificació de la disposició addicional dotzena, segon punt, 
incorpora un mandat al Ple de la corporació perquè classifiqui les entitats vinculades o 
dependents de la mateixa que integren el sector públic local, atenent a les següents 
característiques: volum o xifra de negoci, nombre de treballadors, necessitat o no de 
finançament públic, volum d’inversió i característiques del sector en què desenvolupa la seva 
activitat.

Aquesta classificació determinarà el nivell en què l’entitat se situa a l’efecte de:

a) Nombre màxim de membres del consell d’administració i dels òrgans superiors de govern o 
administració de les entitats, si escau.

b) Estructura organitzativa, amb fixació de el nombre mínim i màxim de directius, així com la 
quantia màxima de la retribució total, amb determinació del percentatge màxim del 
complement de lloc i variable.

D’altra banda, també obliga a detallar les retribucions i els conceptes retributius d’aquelles 
persones que, mitjançant contracte, bé mercantil, bé d’alta direcció, estiguin exercint la seva 
activitat professional en qualsevol ens, consorci, societat, organisme o fundació integrada al 
sector públic de l’ens respectiu de què es tracti.

Finalment estableix uns terminis d’adaptació a aquesta regulació.

En base a l’anterior, atenent a les dades facilitades per l’empresa de Serveis del Municipi de 
Manacor SA, de l’informe d’intervenció que consta a l’expedient, es proposa sotmetre al Ple 
de la corporació els següents:

ACORDS

PRIMER. Classificar a Empresa de Serveis del Municipi de Manacor SA en el grup que 
s’indica, amb les conseqüències que s’especifiquen a continuació:

Grup 3: Empresa de serveis del municipi de Manacor SA.
El nombre màxim de membres en els consells d’administració serà de 9 membres.
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El nombre màxim de directius (gerent, conseller delegat ...) serà d’1, sent el mínim 0.
Retribucions màximes anuals personal directiu 55.000,00 €.

SEGON. Publicar els anteriors acords en el BOIB i seu electrònica de l’Ajuntament de 
Manacor i de les seves entitats vinculades o dependents, així com la definitiva composició 
dels seus òrgans de govern i contractacions mercantils o de alta direcció que s’adaptin o 
realitzin, amb les dades essencials i experiència professional de tots ells. "

Conclòs el debat, se sotmet a votació i el Ple acorda, per devuit vots a favor (MÉS-Esquerra, 
Grup Municipal Socialista, Unides Podem, Partit Popular i AIPC/SYS), cap vot en contra i  
tres abstencions (El PI Manacor), aprovar la precedent proposta»

Acord que es publica de conformitat amb el seu segon apartat.

El batle,

Miquel Oliver Gomila
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