Esmenes del grup municipal d’ERC - Acord pel Masnou - MES a la moció del
grup municipal del PSC-PM per la creació d’una comissió Informativa Municipal
sobre processos selectius i contractació.

Es proposa les següents esmenes:

Primera.- Afegir el següent text al final del cinquè paràgraf de l’exposició de motius:
“Pel que fa al nomenament dels vocals titulars i suplents, presidència, funcionament i
participació a la comissió, s’estarà al que determina l’article 45, 46, 47 i 48 del ROM
respectivament”. Quedant el cinquè amb el següent redactat:
“El vigent Reglament Orgànic Municipal, al seu article 44 estableix que el Ple
pot crear comissions informatives per a temes específics, de caràcter temporal,
l’objecte de les quals és obtenir la informació sobre un tema i emetre el
corresponent dictamen, que sotmetrà al Ple. L’objecte, composició i durada
d’aquestes comissions s’ha de fixar en el moment d’acordar-ne la creació. Pel
que fa al nomenament dels vocals titulars i suplents, presidència, funcionament
i participació a la comissió, s’estarà al que determina l’article 45, 46, 47 i 48 del
ROM respectivament.
Segona.- Eliminar la frase “al departament de Recursos Humans” al sisè paràgraf de
l’exposició de motius. Quedant amb el redactat següent:
“Davant d’aquests fets exposats, a fi d’obtenir informació relativa als processos
selectius i contractacions, corregir les errades que es detectin i millorar els
criteris establerts en l’actualitat al departament del Recursos Humans a
l’Ajuntament del Masnou, el Grup Municipal del PSC del Masnou proposa al
plenari els següents punts d’acord:”
Tercera.- Modificar l’objecte que recull l’acord Segon de la moció, a fi que sigui la
pròpia comissió qui determini els expedients que vol revisar, a fi de no paralitzar el
normal funcionament del departament de Recursos Humans. Quedant redactat
l’objecte del segon acord de la següent manera:
“L’objecte d’aquesta comissió informativa específica serà la revisió dels
processos selectius i contractacions del personal de l’Ajuntament del Masnou
realitzades per aquest ajuntament des de l’any 2011. Aquesta data podrà
modificar-se si així ho decideix la comissió per majoria absoluta. Degut al volum
de contractacions i processos selectius, i a fi de no paralitzar el normal
funcionament del departament de Recursos Humans i Organització, la comissió
haurà de determinar tant el nombre d’expedients anuals a consultar com la
forma d’elecció.”
Quarta.- Modificar la composició que recull l’acord Segon de la moció, a fi de
determinar quins vocals titulars i suplents en formaran part, en qui recaurà la
presidència. Quedant redactat la composició del segon acord de la següent manera:
“COMPOSICIÓ:
1. La comissió serà integrada per les persones portaveus de cada grup
municipal, o regidor o regidora que cada grup determini.

2.

3.

4.

5.

La presidència recaurà en l’Alcalde, o regidor en qui delegui, tal i com
determina l’article 46 del ROM. Es crearan dues vicepresidències que
seran ocupades pels representants de la oposició per ordre decreixent
dels electes. En cas d’absència de l’Alcalde o persona en qui delegui, la
presidència recaurà en la vicepresidència de major edat.
La presidència El President i les vicepresidències conformaran la Mesa.
En cas de dubtes sobre el funcionament els membres de la mesa
escoltaran la resta de membres de la Comissió i prendran la decisió per
majoria, que serà comunicada a la resta de membres.
La presidència, a proposta de qualsevol membre de la comissió, podrà
convocar a les seves reunions, a través de la secretaria, a personal
tècnic municipal, a representants del personal de l’Ajuntament o a
experts externs de reconeguda solvència en la matèria objecte de la
comissió.
La secretaria de la comissió serà exercida pel Secretari general de
l’Ajuntament o funcionari que el substitueixi.”

Cinquena.- Modificar la durada que recull l’acord Segon de la moció, a fi de concretar
la durada i periodicitat de les convocatòries de les comissions. Quedant redactat la
duració del segon acord de la següent manera:
“DURADA:
1. Els treballs de la comissió es duran a terme entre el moment de
la seva constitució i el 30 de juny de 2018. Aquesta durada
podrà modificar-se si així ho decideix la comissió per majoria
absoluta
2. La primera convocatòria serà el tercer dimecres de mes a les
18h. Un cop convocada la constitució de la comissió per la
presidència, la comissió establirà els dies i hores hàbils de les
reunions, encarregant-se el Secretari de realitzar la convocatòria
formal.
Sisena.- Eliminar la següent frase del segon punt del tercer acord “complementada
amb la incorporació d’arxius de gravació i/o àudio validats amb signatura electrònica”,
donat que les sessions de les comissions informatives d’acord amb el ROM, son a
porta tancada i per tant no tenen caràcter públic, al contrari que passa amb les
sessions del Ple, i per un altre banda, tècnicament en aquests moments no es disposa
de sistema de gravació d’imatge i àudio amb validació per signatura electrònica.
Quedant el redactat del segon punt del tercer acord:
“Actes. Com succeeix en la resta de comissions informatives, i a efectes de
constància, s’aixecarà acta de les sessions per part de qui exerceixi la
secretaria, de conformitat amb l’article 5.4 del ROM.”

Sílvia Folch
Portaveu d’ERC-AM-MES

El Masnou a 17 de gener de 2018.

