
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 12/2016
Caràcter: extraordinària
Convocatòria: primera
Data: 8 de juliol de 2016
Horari: de 8 a 8.12 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.

Assistents
 Jaume Tomàs Oliver, batle president
 Gregorio  Estarellas  Mas,  Jaime  J.  Oliver  Vallès,  Lucía  Escribano  Alés,  Bartolomé

Tugores Vicens i Francisca Almagro Peset pel Partit Socialista Obrer Espanyol
 Miquel Àngel Serra Teruel, Adelina Gutiérrez Bonet i Maria Barceló Claviño, per MÉS

per Mallorca-APIB
 Bernardino Vives Cardona i Maria Antònia Gil Clar, pel PI - Proposta per les Illes
 Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, Cristina Calafat Ferretjans, Antonio Campos

Cànaves,  Joan Barros  Oliver,  Sandra  Villamarín  Rodríguez  i  M.  Francisca  Lascolas
Rosselló, pel Partit Popular

 Juan Ramón Martín Cañas, per Sí Es Pot Llucmajor
 Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
 Matías Veny Orell, interventor accidental
 i Marc Rigo Manresa, secretari. 

APROVACIÓ INICIAL  DE LA DISSOLUCIÓ DE LLEMSA I  DETERMINACIÓ DE LA
FORMA DE GESTIÓ DEL SEU SERVEI PÚBLIC 
Tot seguit es veu l’expedient i el batle fa la lectura de la proposta d’aprovació inicial de la
dissolució de Llucmajor Empresa Municipal de Serveis, SA i la determinació de la forma de
gestió del servei públic que s’ha prestat a través de l’empresa municipal, que diu el següent:

Atès que aquesta Batlia va ordenar la incoació d’un expedient per procedir a la dissolució de
la  societat  mercantil  de  capital  íntegrament  municipal  denominada  Llucmajor  Empresa
Municipal de Serveis, SA, en endavant Llemsa, per incórrer causa de dissolució prevista en la
disposició addicional 9a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim
local, en endavant LBRL, en la seva versió donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, en endavant LRSAL, la qual obliga a
dissoldre aquelles societats mercantils locals que no hagin pogut corregir la seva situació de
desequilibri financer dins els terminis que es confereixen en la referida disposició.

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en la seva condició de Junta General de Llemsa, el 4 de juliol
de 2016, en sessió extraordinària i universal, ha acordat la dissolució de Llemsa mitjançant la
cessió global de tot el seu actiu i passiu a favor del seu únic soci, l’Excel·lentíssim Ajuntament
de Llucmajor, així com l’aprovació del Projecte de Cessió Global.   
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Vist  que  l’entitat  instrumental  LLEMSA  és  una  societat  mercantil  amb  capital  social  de
titularitat pública creada a l’empara del que preveu l’article 85.2 de la  Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de las Bases del règim local, en endavant LBRL, per a la gestió directa de
les funcions i les prestacions que són pròpies de l’Ajuntament de Llucmajor. Concretament, i
segons preveu l’article 3 dels Estatuts de LLEMSA, aprovats per acord plenari de dia 28 de
febrer de 2002, constitueix l’objecte social de LLEMSA, a títol enunciatiu i no limitatiu, la
gestió  dels  següents  serveis  municipals:  neteja  viària,  medi  ambient,  subministrament  i
proveïment  d’aigües,  gestió  de  residus  sòlids,  gestió  d’aigües  residuals,  manteniment,
enllumenat públic, serveis d’emergència no policial i qualsevol altre servei que l’Ajuntament li
encomani, així com gestionar tot tipus d’instruments i tràmits, necessaris i/o convenients per
a les actuacions municipals i econòmiques del terme municipal de Llucmajor.

Atès  que la  decisió  de dissoldre una societat  mercantil  local  comporta la  tramitació d’un
expedient administratiu amb caràcter previ a la tramitació mercantil, perquè la Corporació
s’haurà de pronunciar en tot cas sobre la continuïtat i la forma de prestació del servei, en
aplicació de l’article 85, en la redacció donada per la LRSAL, en relació amb l’article 22.2.f) de
la LBRL.

Vist que en tractar-se d’una situació que afectarà la forma de gestió d’un servei públic, és
necessari  que,  seguidament  a  l’aprovació  de  la  cessió  per  part  de  la  Junta  General  de
LLEMSA, el ple de la Corporació aprovi inicialment el canvi de gestió del servei públic i s’obri
un tràmit d’informació pública mitjançant un anunci que s’inserirà en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i, finalment, adopti un acord plenari que
aprovi el traspàs dels serveis a la Corporació, d’acord amb el que preveu l’article 22.2.f) de la
LBRL.

En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Antònia Suñer Olea (PP).

Seguidament comença el torn d’intervencions amb el Sr. Joan C. Jaume (PP), que diu que vol
manifestar el sentit del vot del Grup Popular com ja es va manifestar com a observador al
Consell Administratiu i com a membre de la Junta General Universal que es va fer l’altre dia,
donant suport a la proposta que es duu avui a plenari, i volen donar l’enhorabona a tots el
serveis tècnics de la casa per la tasca que han realitzat. Comenta que el tema prioritari era el
personal de Llemsa i que han aconseguit entre tots trobar la manera i la solució tècnica
perquè els treballadors de l’empresa pública puguin passar tots els que vulguin i amb les
condicions  que  l’equip  de  govern  proposi  a  formar  part  de  l’Ajuntament.  Així  ningú  es
quedarà sense feina i els serveis que donava fins ara l’empresa pública els seguirà donant
l’Ajuntament.

El Sr. Jaume J. Oliver (PSOE) diu que vol reiterar l’agraïment i la col·laboració tant als serveis
tècnics per la seva feina, que ha fet possible que aquest projecte s’hagi pogut dur a terme,
com a totes les persones que han donat suport en aquests temes a les diverses reunions que
han tingut. Comenta que és un acord de tots i valora la tasca del Comitè d’Empresa, ja que
no ha estat fàcil, però creu que han arribat a una solució idònia, sobretot per la qüestió
principal,  que era mantenir  els  50 treballadors que tenia l’empresa pública i  que podran
conservar el seu lloc de treball.
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El batle diu que el cas que els ocupa avui demostra que si hi ha diàleg, constància i feina les
coses es poden arreglar i arribar a acords. Explica que varen partir de dues premisses, una
conservar tots els llocs de feina i  l’altra seguir  donant al  poble els mateixos serveis que
donava l’empresa pública. Creuen que s’han complit  ambdues i  amb la col·laboració dels
serveis tècnics, els negociadors, el comitè d’empresa i també el consell d’administració de
Llemsa ha estat possible dur-ho a terme.

El Sr. Guillermo Roig (ASI), diu que estam d’enhorabona, ja que era el que tots volíem i que
veu que tots estan informats, cosa que ell demanava. Comenta que és una cosa bona per al
poble, ja que es mantenen els mateixos serveis i els treballadors no han perdut el lloc de
feina, i recorda als empleats que si el necessiten ja saben on trobar-lo. 

A continuació, un cop acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i
per unanimitat s’adopta el següent acord:

PRIMER.  Dissoldre  la  societat  mercantil  de  capital  íntegrament  municipal
denominada Llucmajor Empresa Municipal de Serveis, SAU, mitjançant la cessió global de tots
els seus actius i passius a favor del seu soci únic, l’Ajuntament de Llucmajor, pels motius
abans transcrits i que es tenen per reproduïts aquí amb caràcter general.

SEGON.  Aprovar  inicialment  el  canvi  en  la  forma  de  gestió  dels  serveis  públics
encomanats a la societat mercantil local que es dissol, que gestionarà directament la mateixa
entitat local. 

TERCER. Sotmetre l’expedient a exposició pública pel termini d’un mes a partir de la
publicació del corresponent anunci en el BOIB. 

Un cop acabats els assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.

Vist i plau El secretari
  El batle
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