
 
 
 
 
 
ESMENES ALS DECRETS  
 

A L’AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 

A l’atenció de la presidenta de la corporació, la Sra. Elisabet Ferreres i Vergés 

LILIANA VILANOVA i ORRIOLS amb DI 39367852-V, com a regidora i portaveu del Grup 
Municipal d’Alternativa per Montesquiu - Candidatura d’Unitat Popular (APM - CUP) a 
l’Ajuntament de Montesquiu compareix i 

DIU 

Que s’ha donat trasllat de l’ordre del dia de la convocatòria del ple extraordinari fixat pel 
proper dimarts 14 de juliol de 2015 a les 5 de la tarda. Dins l’empara d’allò disposat a l’art. 38 
del ROF on s’emmarca la resolució sobre la constitució dels òrgans i estructura de la 
corporació, la periodicitat de les sessions, creació i composició de les comissions informatives 
permanents, nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats que 
siguin competència del ple, i coneixement de les resolucions de l’alcalde en matèria de 
nomenaments de tinents d’alcalde, membres de la comissió de govern, si han d’existir, i 
presidents de comissions informatives, així com les delegacions que l’alcaldia estimi oportú 
conferir. 

Vist el contingut dels decrets de l’ordre del dia i dels acords de ple que es volen assolir per part 
de l’equip de govern i en base del disposat a l’art. 97.5 del ROF que recull la possibilitat de 
presentar esmenes per part de qualsevol membre de la corporació mitjançant un escrit 
presentat a la presidenta abans d’iniciar-se la deliberació de l’assumpte, aquest grup presenta 
les següents  

ESMENES 

Primera: 

D’addició al 2.1 

Es deixarà assistir a les reunions de la Junta de Govern a un dels regidors del grup d’APM-CUP 
amb veu però sense vot. 

Segona: 

De modificació al 2.3 

El Ple municipal celebrarà les seves sessions ordinàries el primer dimarts hàbil de cada tres 
mesos (gener-abril-juliol-octubre), a les 18.30 hores, a la sala de sessions de l’Ajuntament. 

Tercera: 
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De supressió al 2.4 

Suprimir del text les següents competències les quals seran retornades com a competència del 
Ple: 

- Aprovar les bases per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs 
de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni 
periòdiques. 

- Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del 
planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la desla instruments  
de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització. 

- L’aprovació de projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva 
contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost. 

Quarta: 

D’addició d’un nou punt 

Nomenar membres de la Junta de Portaveus als portaveus de cada grup polític present a 
l’Ajuntament. 

Cinquena: 

D’addició al 3.1  

Crear la delegació de participació ciutadana i assignar-la a un dels 4 regidors de l’equip de 
govern. 

Sisena: 

De modificació al 5.1 a l’apartat de la Comissió Especial de Comptes 

Designar algun regidor de l’equip de govern en aquesta comissió. 

Setena: 

D’addició al 5.1 

Un cop l’any l’alcaldessa i els regidors/es responsables de participar en els diversos òrgans 
col·legiats retran comptes de la seva activitat en aquests organismes en el marc del ple. 

Vuitena: 

De modificació al 7.1 

Destinar una retribució per dedicació parcial de l’alcaldessa (75% de la jornada) de 
18900€/bruts anuals. 
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Novena: 

De modificació al 7.2 

Destinar a cada regidor de l’Ajuntament les indemnitzacions següents: 

a) Assistència a la JGL: 50 € 
b) Assistència a Plens: 50 € 
c) Assistència a la Junta de Portaveus: 50 € 

Desena: 

De modificació al 7.3 

Destinar una retribució per dedicació parcial (50% de la jornada) del Primer Tinent d’Alcalde en 
funcions d’Alcalde Accidental per substitució de l’alcaldessa en situació de baixa per maternitat 
de 1050 €/mensuals bruts amb les pagues extres proporcionals prorratejades incloses. 

Onzena: 

D’addició d’un nou punt  

Cada grup municipal percebrà una assignació de 20 €/mensuals per regidor. 
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