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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 08/2015/APE   
Caràcter: EXTRAORDINARI     
Data: 1 de juliol de 2015.  
Horari: de 20,30 a 21,20 hores. 
Lloc: Saló de Plens de la Casa de la Vila. 
 
 

ÍNDEX 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la corporació. 
2. Proposta de l’alcaldia d’aprovació del règim de sessions del ple de la 

 corporació. 
3. Proposta de l’alcaldia de creació de comissions informatives 

 permanents i de la seva composició. 
4. Proposta de l’alcaldia de nomenament de representants de la corporació 

 en altres organismes, en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament. 
5. Donar compte de la resolució de l’alcaldia de nomenament dels tinents 

 d’alcalde de l’Ajuntament. 
6.  Proposta de l’alcaldia de creació de la junta de govern local i 

 d’aprovació del seu règim de sessions. 
7.  Resolució de l’alcaldia de delegació de competències en la Junta de 

 Govern Local 
8.  Proposta de l’alcaldia de delegació de competències del ple en l’alcaldia 

 i en la  junta de govern local. 
9.  Proposta de l’alcaldia de nomenament de tresorer 
10. Proposta de l’alcaldia sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes. 
11. Proposta de l’Alcaldia per a l’aprovació de la Festa Major 2015. 
12. Proposta de l’Alcaldia per a l’aprovació del programa de correbous 

 2015. 
13. Mocions: 

1. Moció ApG-AM referent a la reducció de la retribució dels càrrecs              
electes. 

2. Moció ApG-AM referent a la gravació i retransmissió de les 
sessions  plenàries. 

 
 

 
A la Vila de Godall, a  1 de juliol de 2015 essent les 20’30’00 hores del migdia i  a 
l’objecte de celebrar sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple en primera 
convocatòria, es reuneixen al Saló d’Actes de la Casa de la Vila el membres que tot 
seguit es dirà. 
  
Actua de Secretari el de la Corporació, Sr. Tomàs Zaragoza i Brunet.  
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Assisteixen:  
Sra. TERESA ESMEL CASANOVA               Alcaldessa 
Sr. FRANCISCO AGUIAR PEREZ    Primer tinent alcalde 
Sr. SANTIAGO ALBIOL PAGO               Segon tinent alcalde 
Sr. JESÚS MILLÁN  PAGO                                                 Regidor  
Sr. ALEXIS ALBIOL RODA     Regidor  
Sr. DANIEL ALBIOL LÓPEZ                Regidor  
Sra. SIRA VILLABÍ NAVARRO    Regidora  
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
La senyora Alcaldessa obre l’acte públic i, un cop comprovada pel Secretari 
l’existència del quòrum necessari per a poder ésser iniciat, s’entra a conèixer els 
assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA 
CORPORACIÓ  
 
La senyora Alcaldessa pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular 
alguna observació a l’acta de la sessió plenària de la Corporació celebrada el dia 13 
de juny de 2015, en disposar-ne d’una còpia perquè es va distribuir juntament amb la 
convocatòria de la sessió. 
 
Posada l’acta a votació, és aprovada per unanimitat. 

 
2. PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS 
DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 2014 
  
Es dóna compte de la  següent proposta: 
 
Atès que el passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou 
Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny. 
 
Vist que cal establir el règim de sessions del ple municipal, establint quan es faran 
sessions ordinàries i assenyalant igualment el dia i hora de celebració. 
 
De conformitat amb els articles 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, i 78 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals es 
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- Indicar com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, el 
primer dimecres de cada mes , a les 20,30 hores, i, si fos festiu, el primer dia feiner.  
 
SEGON.- Les sessions tindran lloc a la sala de Plens de l’Ajuntament i seran 
prèviament convocades a l’efecte. La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a 
criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta perquè, quan la convocatòria coincideixi amb 
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períodes de vacances, avanci o endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor 
gestió en els assumptes municipals. 
Els membres d’ApG-PM anuncien que votaran en contra donat que pensen que els 
Plenaris s’haurien de celebrar cada quinze dies pels detalls que en altres propostes 
explicaran. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per quatre vots a favor (PSC-CP i PP) i 
tres vots en contra (ApG-PM). 

 
3. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE CREACIÓ DE COMISSIONS 
INFORMATIVES PERMANENTS I DE LA SEVA COMPOSICIÓ  
 
Es dóna compte de la  següent proposta: 
 
Atès que el passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou 
Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny. 
 
Vist que correspon al ple de la corporació determinar el nombre i la denominació de les 
comissions informatives d’estudi i dictamen d’assumptes. 
 
Atès que els articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local; 60 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i 124.2, 134 i següents del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre i els articles 116 i 20.3 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 58 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya són d’aplicació en aquesta proposta. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER. Crear les comissions informatives de caràcter permanent següents: 
 

1. Comissió Informativa de Governació i Relacions Institucionals. 

2. Comissió Informativa d’Hisenda i especial de Comptes: 

SEGON. La Comissió Informativa de Governació i Relacions Institucionals estarà 
integrada pels següents membres i tenint vot ponderat la presidència: 
 

 President/a: L'alcaldessa o regidor/a en qui delegui. 

 Vocals: 

 - Un representat del Grup Municipal de PSC-CP 
 - Un representat del Grup Municipal de ApG-AM 
 - Un representant del Grup Municipal del PP 
 

 Secretari: El secretari de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui. 
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TERCER. La Comissió Especial de Comptes estarà integrada per un representant de 
cada grup polític, actuant amb vot ponderat l’alcaldessa. La seva composició serà la 
següent:  
 

 President/a: L'alcaldessa o regidor/a en qui delegui. 

 Vocals: 

 - Un representat del Grup Municipal de PSC-CP 
 - Un representat del Grup Municipal de ApG-AM 
 - Un representant del Grup Municipal del PP 
 

 Secretari: El secretari de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui. 
 

QUART. Aquestes comissions duran a terme les seves reunions d’acord amb la 
periodicitat establerta per a les sessions plenàries. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

4 PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA 
CORPORACIÓ EN ALTRES ORGANISMES EN ELS QUALS HA D’ESTAR 
REPRESENTAT L’AJUNTAMENT  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
Es proposa el nomenament dels representants de la corporació, en els organismes i 
entitats que s’indiquen, a favor de les persones següents: 
 

- Consell Escolar de l’Escola Sant Salvador- ZER MONTSIÀ: Sra. Teresa 
Esmel Casanova. 

- Consell Escolar ZER-Montsià: Sra. Teresa Esmel Casanova. 
- Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià: Sr. Teresa Esmel 

Casanova i suplent al Sr. Jesús Millán Pago. 
- Mancomunitat de la Taula del Sènia: Sr. Santiago Albiol Pago i suplent Sra. 

Teresa Esmel Casanova. 
- Agencia de la protecció de la salut: Sr. Francisco Aguiar Peréz i suplent al 

Sr. Jesús Millán Pago. 
- Consorci Desenvolupament Interior de la Comarca del Montsià (DEIM): Sra. 

Teresa Esmel Casanova, Sr. Santiago Albiol Pago, Sr. Francisco Aguiar 
Pérez i  Sr. Alexis Albiol Roda. 

- Consorci Localret: Sra. Teresa Esmel Casanova.  
- Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre: Sra. Teresa Esmel Casanova. 
- Federació de Municipis de Catalunya: Alcalde, Sra. Teresa Esmel 

Casanova. 
- Associació de Comarques i municipis de Catalunya: Sra. Teresa Esmel 

Casanova. 
 
Els membres d’ApG-PM anuncien que votaran en contra donat que pensen que són la 
llista més votada i no tenen representació en cap organisme. 
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Sotmesa a votació la proposta és aprovada per quatre vots a favor (PSC-CP i PP) i 
tres vots en contra (ApG-PM). 
 
 

5. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT 
DELS TINENTS D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT  
 
Es dóna compte de la següent proposta per part de secretaria per al seu coneixement: 
 
“Aquesta Alcaldia, un cop constituïda la nova corporació en sessió pública el 13 de 
juny de 2015 i en virtut de la potestat d’autoorganització, ha de designar els tinents 
d’alcalde. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 35.2.b) del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els tinents d’alcalde són un òrgan 
necessari de l’ajuntament. 
 
El nomenament dels tinents d'alcalde és competència de l'alcalde a l’empara d’allò que 
disposen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, 53.2 i 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 46.1 i 52.4 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  
 
Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa 
abans esmentada, RESOLC: 
 
PRIMER. Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i les regidores 
que tot seguit es relacionen, d’entre els membres de la junta de govern local: 
 

Sr. Francisco Aguiar Pérez, primer tinent d’alcalde 
Sr. Santiago Albiol Pago, segon tinent d’alcalde 

 
SEGON. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es dugui a 
terme.” 
 
Els membres de la Corporació es donen per assabentats. 
 
 

6. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN I 
EL SEU RÈGIM DE SESSIONS  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
Atès que el passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou 
Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny.  
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Cal establir l’estructura de la nova corporació, així com els òrgans en els quals es 
basarà el seu funcionament, i en particular, constituir la junta de govern local.  

Atès que la creació de la junta de govern local es fonamenta en l’article 4.1.a) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que regula la potestat 
d’autoorganització, en relació amb els articles 20.1.b) de la mateixa Llei i 48.1.b) del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.  

Per tot l’exposat, proposo al ple l’adopció dels següents acords:   

PRIMER. Constituir la junta de govern local, la qual quedarà integrada pels membres 
nomenats per l’alcaldia.  

SEGON. La periodicitat de la sessions serà cada 15 dies, i les sessions tindran lloc el 
dia i hora establerts per Resolució de l’alcaldia.  

TERCER. Les competències de la junta de govern local seran les que se li atribueixin 
per delegació de l’alcaldia i del ple de la corporació. En tot cas, li correspon 
l’assistència a l’alcaldia en l’exercici de les seves atribucions.  

Els membres d’ApG-PM anuncien que votaran en contra donat que pensen que 
d’aquesta forma es treu poder al ple. Per aquesta raó, era perquè es volia que el 
plenari fora cada quinze dies i no cada mes perquè estan en contra de la constitució 
de la junta  de govern local. 
 
L’alcaldia exposa que aquesta afirmació no és certa, que la creació de la junta de 
govern local no li treu poder al ple. 
 
El Sr. Alexis Albiol contesta a la Sra. Alcaldessa que si tal i com han declarat volen 
transparència en el nou consistori que no es creï la junta de govern local i que es 
celebri un plenari cada quinze dies. 
 
L’alcaldessa contesta que és evident que volen transparència però que tenen la 
possibilitat legal de poder crear la junta de govern i agilitzar la gestió de l’ajuntament. 
 
El Sr. Alexis Albiol exposa que tenen dret a no estar-hi d’acord amb la creació de la 
junta i que com a llista més votada no tenen cap membre dins la junta de govern local 
que l’alcaldia proposa i que, per tant, no votaran a favor de la proposta de l’alcaldia. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per quatre vots a favor (PSC-CP i PP) i tres 
vots en contra (ApG-PM). 
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 7. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE 
DELEGACIONS DE L’ALCALDIA EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Es dóna compte de la següent resolució de l’Alcaldia per part de secretaria per al seu 
coneixement: 
 
“Atès que el passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. La nova 
corporació municipal es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny. 
 
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels 
assumptes municipals, es considera necessària la delegació d’atribucions a la junta de 
govern local. 
 
De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, i altra legislació concordant, és facultat d’aquesta Alcaldia la 
delegació de l’exercici de les atribucions pròpies en la junta de govern local i, en els 
municipis on aquesta no fos constituïda, en els tinents d’alcalde, sens perjudici de les 
delegacions especials que es puguin efectuar. Tot això, llevat de les matèries 
indelegables previstes als articles 21.3 esmentat i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, RESOLC: 
 
PRIMER. Efectuar, a favor de la junta de govern local , una delegació genèrica 
d’atribucions en les matèries següents: 
 

1. Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat i 
disposar despeses dins del límit de la seva competència. Operacions de 
Tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no 
superin el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici anterior. Ordenar 
pagaments i rendir comptes. (Tot això de conformitat amb el Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes 
locals). 

 
2. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les 

ordenances municipals, exceptuant els casos en què aquesta facultat estigui 
atribuïda a altres òrgans. 

 
3. Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple 

o a la Junta de Govern Local. 
 

SEGON. Efectuar a favor dels regidors que tot seguit es detalla una delegació 
específica d’atribucions, d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, per gestionar els assumptes relacionats amb la 
matèria següent: 
 
 Francisco Aguiar Peréz: Hisenda, Relacions amb les Entitats, Esports i 
 Sanitat. 
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 Santiago Albiol Pago: Cultura, Joventut, Festes, Acció Social,  Transparència 
 i Noves Tecnologies. 
 
 Jesús Millán Pago: Medi Ambient, Serveis, Obres, Camins i 
 Infrastructures. 
 
 L’Alcaldia es reserva les competències d’Ensenyament, Turisme  Governació i 
 Urbanisme. 
 
L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i gestió. 
Resten excloses les facultats de resolució. 
 
TERCER. Notificar aquesta Resolució als interessats. L’eficàcia d’aquesta Resolució, 
quant a les delegacions específiques, resta condicionada a l’acceptació per l’òrgan 
delegat. Si, en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació de l’acord, 
l’òrgan delegat no fa cap manifestació expressa davant de l’òrgan delegant, la 
delegació s’entén acceptada. 
 
QUART. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’efectuï 
 
CINQUÈ. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de 
la data de la Resolució, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre.” 
 
Els membres de la Corporació es donen per assabentats. 
 

8.  PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL 
PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
De conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local i altra normativa concordant, el ple de la corporació pot delegar l’exercici 
de les pròpies atribucions en l’alcaldia i en la junta de govern local, sempre que no es 
trobin dins les matèries indelegables previstes a l’article 22.4 esmentat i 13 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER. Efectuar, en favor l’alcaldia/de la junta de govern local, una delegació 
genèrica d’atribucions, en les matèries següents: 
 

1. L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la corporació 
en matèries de competència plenària. 

 
2. La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament. 
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3. Les operacions de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de 
les operacions vives en aquell moment superin el 15 per 100 dels ingressos 
corrents liquidats en l’exercici anterior, de conformitat amb el Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes 
locals. 

 
4. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva 

contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els 
pressupostos. 

 
5. L’adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació i l’adquisició de 

béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial així com l’alienació 
del patrimoni quan no estiguin atribuïdes a l’Alcalde o President, i dels béns 
declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor. 

 
SEGON. De conformitat amb allò que estableix l’article 51.2 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, aquesta delegació tindrà efectes des del 
dia següent a l’adopció d’aquest acord. 
 
TERCER. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per quatre vots a favor (PSC-CP i PP) i tres 
abstencions (ApG-PM). 

 
9. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE TRESORER  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es 
va constituir en sessió pública el dia 13 de juny. 
 
L’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de provisió de lloc de treball reservats a 
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional disposa que la tresoreria de les 
Corporació amb secretaria de tercera es podrà encomanar a un membre de la 
Corporació o a un funcionari de la mateixa.  
 
Arran l'entrada en vigor de l'EBEP, que va derogar els arts. 92 de la LRBRL i 164 del 
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, el funcionari o membre de la 
Corporació que dugui a terme el lloc de treball de tresorer ja no cal que, abans de 
prendre possessió del mateix, hagi de constituir fiança. 

 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 

 
UNIC. Nomenar tresorer de l’Ajuntament el Sr. Francisco Aguiar Pérez, regidor de la 
corporació.  
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Intervé el Sr. Daniel Albiol per exposar que ApG-AM votarà en contra donat que 
creuen que el Sr. Aguiar no està capacitat per a ser el tresorer ja que quant se li va 
preguntar quin era el deute de l’Ajuntament va contestar que eren 60.000,00 € i que el 
certificat de deute viu facilitat per l’Ajuntament de Godall exposa que és de 284.418,82 
€, per tant entenen que una persona que desconeix el deute de l’Ajuntament no està 
capacitada per ser tresorer. 
 
La Sra. Alcaldessa li contesta que el deute que va comunicar el Sr. Aguiar fa 
referència a la diferència entre el deute i el romanent de tresoreria. 
 
El Sr. Alexis Albiol respon a l’alcaldia dient que el romanent de tresoreria té la finalitat 
de poder anar pagant la despesa diària de l’Ajuntament i que no es pot restar del 
deute. 
 
L’alcaldia respon al Sr. Alexis Albiol exposant que el romanent de tresoreria es una 
magnitud contable que s’obté després del tancament de l’exercici pressupostari 
anterior i que no pot finançar despesa corrent tal i com ell afirma. Quant l’Alcaldessa 
va entrar a l’Ajuntament de Godall com a tal hi havia un deute de 375.000 € i que en 
l’actualitat és de 284.418,82 per la qual cosa s’entén que el deute s’està rebaixant i a 
més es fan inversions. Es podria pagar tot el deute però no es farien inversions tal i 
com passa en poblacions veïnes però el model de poble que el seu equip govern vol 
no contempla pagar únicament deute i no fer inversions. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per quatre vots a favor (PSC-CP i PP) i tres 
vots en contra (ApG-PM). 

 
10. PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE EL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS 
CÀRRECS ELECTES  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
Atès que el passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou 
Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny i que per això es 
considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics 
d’aquesta corporació així com de la retribució que comporta. 

 
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, en relació amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
d’altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen dret a percebre 
retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació 
exclusiva o amb dedicació parcial, així com a percebre assistències per la 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, en les 
condicions que estableixi el ple de la corporació. 
 
En aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL s'haurà de donar publicitat 
de l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 



 

  

AJUNTAMENT  
DE GODALL 

   
 

SECRETARIA  

 

 

Pàgina 11   

PRIMER. Establir que, amb efectes des del 1 de juliol de 2015, s'estableixi el següent 
règim de dedicacions i retribucions per als regidors de la present corporació: 
 

Nom i cognoms Règim de dedicació 
Percentatge de 

dedicació 
Retribució (euros 
bruts mensuals) 

Teresa Esmel parcial 60% 936,85 

Jesús Millán  parcial 30% 400,00 

 
SEGON. Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les 
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i 
desembre, i donant-los d’alta al règim general de la Seguretat Social. 
 
TERCER. Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, 
per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit: 
 

1. Ple 55 euros/sessió. 
2. Junta de Govern Local, 175 euros/ sessió. 
3. Comissions Informatives 35 euros/sessió. 
4. Comissió Especial de Comptes, 35 euros/sessió. 

 
QUART. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats. 
 
CINQUÈ.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d'anuncis de la corporació. 
 
El Sr. Alexis Albiol exposa que ApG-PM votaran en contra donat el sou de l’Alcaldia no 
ha baixat i que el dels regidors es podria baixar més. Estan conformes en que el treball 
s’ha de pagar però entenen que els sous són elevats. 
 
Respon l’Alcaldia exposant que el sou no sobrepassa els mil euros i que el treball és 
per moltes hores. Amb el sou assignat cap regidor es farà ric. Segur que altres 
municipis dels voltants tenen uns sous més elevats. 
 
El Sr. Daniel Albiol vol que consti en acta que queda clar que per a l’equip de govern 
municipal el més important de l’Ajuntament no és el Ple i, per tant, els sous i les 
indemnitzacions als òrgans col·legiats així ho demostren. 
 
Respon l’Alcaldia exposant que la junta de govern és un òrgan que agilitza el 
funcionament municipal i que no es treu cap competència al plenari, que pensen que 
l’ajuntament ha de treballar i els pagaments s’han de fer i que al Ple es dona compte 
de tots els assumptes municipals.  
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per quatre vots a favor (PSC-CP i PP) i tres 
vots en contra (ApG-PM). 
 

11. PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER A L’APROVACIÓ DE LA FESTA 
MAJOR 2015 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
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Atès que a partir de l’aprovació de les dates de celebració de la Festa Major per a l’any 
2015 i de l’acord d’aprovació de la contractació musical s’ha anat confeccionant el 
programa oficial de les Festes Majors de Godall i que ha estat fruit de les diferents 
reunions efectuades amb representants d’entitats municipals. 
 
Vist que un cop enllestida la proposta de programa, aquest es sotmet a la consideració 
del Plenari d’aquesta Corporació, tot confiant que pugui servir per a que tots els 
godallencs i godallenques així com  per als visitants que ens honraran amb la seva 
presència aquests dies puguin gaudir d’uns dies de diversió i germanor. 
 
Per tot, l’exposat la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Godall, proposa al Ple de 
la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar el programa oficial d’actes amb motiu de les Festes Major de la 
localitat per al proper mes d’agost del present. 
 
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde, o membre de la Corporació en qui delegui, per signar 
qualsevol document relacionat amb aquest acord. 
 
El Sr. Alexis Albiol exposa que ApG-PM votaran en contra donat no sabem els 
números i pressupostos i per tant no poden votar a favor si no saben quant costen les 
festes. 
 
Contesta l’alcaldia exposant que el ple aprova la contractació de les orquestres de 
carnaval i de festes majors i que els números de festes es donaran a conèixer. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per quatre vots a favor (PSC-CP i PP) i tres 
vots en contra (ApG-PM). 
 

12. PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER A L’APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE 
CORREBOUS 2015  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
Atès que a partir de l’aprovació de les dates de celebració de la Festa Major per a l’any 
2015 s’ha anat confeccionant el programa oficial de les Festes Majors de Godall i que  
ha estat fruit de les diferents reunions efectuades pels representants de les entitats del 
municipi.  
 
Vist que en aquest sentit, i atenent que el programa de festes recull la celebració de 
correbous, se sotmet aquesta possibilitat a la consideració del Plenari, amb la inclusió 
de la celebració del bou amb la modalitat bou capllaçat, bous a la plaça, bous salvatge 
i bous embolats. 
 
Atès que, d’acord amb la legislació vigent, és necessari per a obtenir aquesta 
autorització expressa de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les 
Terres de l’Ebre. 
 
Per tot, l’exposat la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Godall, proposa al Ple de 
la Corporació l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Aprovar la celebració de correbous tal i com recull el programa oficial de 
bous que tot seguit es detalla: 
 

DATA HORARI  

  4/08/2015 8:00 h. Bou Capllaçat. 

  4/08/2015 10:30 h.  Bous a la plaça. 

  5/08/2015 18:30 h. Bous. 

 5 /08/2015 22:00 h.  Bou Embolat. 

  7/08/2015 18:30 h. Bous  

  7/08/2015 22:30 h. Bou Embolat 

  8/08/2015 18:30 h. Bous  

  8/08/2015 22:00 h. Bou Embolat 

 
Tenint en compte que, d’acord amb la legislació vigent, és necessari per a obtenir 
aquesta autorització expressa de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a 
les Terres de l’Ebre, aprovar la conformitat sobre la celebració i tradicionalitat de la 
festa, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON.- Determinar que el recorregut de la celebració del bou capllaçat serà el que 
tot seguit es detalla com a Recorregut 1. 
 
RECORREGUT 1: C/ Calvari, Plaça M. Teresa Blanch, C/ Gual Villalbí, C/ Setembre, 
C/ Sant Salvador, C/ Pompeu Fabra, C/ Pou Centelles, C/ Nord, C/ Pau Casals, C/ 
Joan Tomàs, C/ St. Josep, C/ Víctor Pradera, i Plaça de Bous. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcaldia , o membre de la Corporació en qui delegui, per signar 
qualsevol document relacionat amb aquest acord. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per quatre vots a favor (PSC-CP i PP) i tres 
abstencions (ApG-PM). 
 
 

13. MOCIONS  
 

1 Moció ApG-AM referent a la reducció de la retribució dels càrrecs  
electes: 
 

 
“D’acord amb el que disposa l’apartat 3) de l’article100 de la llei 8/1987, MUNICIPAL I 
DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA, li demanem que tingui a bé incorporar aquesta 
moció el proper Ple Ordinari. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Atès que les retribucions dels càrrecs electes han augmentat de forma desmesurada 
des de 2003 fins l’actualitat. (més d’un 500% segons les nostres estimacions). 
Atès que la inflació ha estat aproximadament un 25%. 
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Atès que s’està sofrint una crisi econòmica molt important i tots n’hem de ser 
conscients. 
Atès que la política ha de ser l’art de servir al Poble i no viure del poble. 
Atès que ens consten les ganes de treballar pel poble del nou equip de Govern. 

 
SOL·LICITEM 

 
Que les retribucions dels càrrecs electes, incloent dietes, sous i altres retribucions, es 
redueixin mínim un 30%, i a ser possible, un 50%. 
 
Que només hi hagi dedicació per l’alcaldia, ja que un poble de 670 habitants, no 
requereix dos dedicacions al 90% i una al 50% com la passada legislatura” 
 
La Sra. Alcaldessa dóna la paraula als membres de ApG-AM per tal de presentar la 
seva moció i el Sr. Alexis Albiol exposa que ja està tot exposat a la moció. 
 
Acte seguit l’Alcaldia exposa que la frase “servir al Poble i no viure del poble” poder no 
cal. Cap dels regidors d’aquest ajuntament viu del poble tal i com s’ha debatut amb 
anterioritat. 
 
El Sr. Alexis Albiol exposa que per a governar un municipi de 670 habitants no calen 
tantes dedicacions donat que no són necessàries. 
 
L’alcaldia diu que fent un recompte dels sous els regidors que treballen una mitja de 
tres hores diàries surten quasi a sis euros/hora i que la dedicació dels regidors de 
l’equip de govern es total, fins i tot, si cal, perden hores de feina perquè en un 
ajuntament de les dimensions com Godall els regidors no només venen a signar sinó 
que també treballen molt. 
 
Sotmesa a votació la moció és rebutjada per quatre vots en contra (PSC-CP i PP) i tres 
vots a favor (ApG-PM). 

 
2 Moció ApG-AM referent a la gravació i retransmissió de les 

sessions plenàries. 
 

“D’acord amb el que disposa l’apartat 3) de l’article 100 de la llei 8/1987, MUNICIPAL I 
DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA, li demanem que tingui a bé incorporar aquesta 
moció el proper Ple Ordinari. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Atès que hi ha 3 acords de ple en aquest sentit. 
Atès que hi ha una necessitat i una exigència d’informació. 
Atès que més que mai, s’ha de fomentar la transparència política. 
Atès a les facilitats que donen les noves tecnologies. 
Atès que el senyor Jesús Millán i el senyor Paco Aguiar ja havien votat mocions 
similars. 
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SOL·LICITEM: 
 

Que es faci efectiva immediatament la gravació i retransmissió íntegra de tots els 
plenaris, amb el següent reglament provisional. 
 

1. Gravació íntegra de tots els Plens tant d’imatge com de so. 
2. Imatge fixa que integri la totalitat dels membres de la corporació. 
3. Els vídeos seran posats a la web municipal i els grups polítics en podran fer 

difusió on consideren escaient. 
4. Emplaçar a tots els grups per a que aquest reglament provisional esdevingui 

definitiu abans del proper Ple Ordinari.” 
 

La Sra. Alcaldessa dóna la paraula als membres de ApG-AM per tal de presentar la 
seva moció però no en fan ús de la mateixa. 
 
Seguidament l’alcaldia exposa el motius de la seva votació en contra donat que a 
partir d’ara totes les actes estaran penjades al web municipal i la gent podrà 
consultar tot el que s’ha acordat pel Plenari de la Corporació. Tampoc li pareix bé 
que se’n faci ús de les imatges i del só en les xarxes socials donat que de vegades 
pot fer-se’n un mal ús i publicant les actes no entén la necessitat de gravar els 
plenaris. 
 
Seguidament intervé el Sr. Alexis Albiol per exposar que dos regidors de la present 
Corporació van votar a favor en anteriors legislatures i ara votaran en contra. 
 
El Sr. Jesús Millán exposa que cal dir que van votar a favor en un primer moment i 
després van votar en contra, que cal dir-ho tot i que depenia de l’ús que se’n feia de 
les imatges. 
 

Sotmesa a votació la moció és rebutjada per quatre vots en contra (PSC-CP i PP) i tres 
vots a favor (ApG-PM). 
 
Abans de finalitzar la sessió plenària els regidors d’ApG-PM volen fer lliurament de 
l’abonament a la piscina municipal que se’ls va lliurar per part de l’Ajuntament donat que 
entenen que no és necessari. 
 
El Sr. Santi Albiol comunica que vol deixar constància que ell mateix ahir va procedir al 
lliurament del seu abonament donat que no en farà ús. 
 
L’alcaldia exposa que no existeix cap problema, que era un lliurament protocol·lari i que 
com a tal si no en volen fer ús que no en facin, que acusem el rebut dels mateixos.  
 
Al tractar-se d’un ple extraordinari no hi ha lloc a precs i preguntes per la qual cosa la Sra. 
Alcaldessa aixeca la sessió. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, la senyora Alcaldessa dona per acabada la 
sessió, de la qual jo, el Secretari en dono fe i n’estenc la present acta, d’acord amb el 
que disposa l’article 109 del vigent Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals. 


