
 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

24 / 2013 
 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 
Excusen la seva assistència: 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA 
 

 
Tortosa, essent les vint hores i quaranta 
minuts del dia vint-i-tres de desembre de dos 
mil tretze, prèvia convocatòria girada a 
l'efecte, es reuneixen en primera convocatòria 
al Saló de Sessions de la casa consistorial els 
membres de l'Excel·lentíssim Ajuntament de 
Tortosa que al marge es relacionen, a 
l’objecte de realitzar sessió extraordinària 
sota el següent 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

SERVEIS CENTRALS 
 

01 - Dictamen d’aprovació del Pla d’auditories de l’exercici 2013 per a les entitats dependents de 
l’Ajuntament. 
 
02 - Dictamen d’acord d’aprovació d’afectació dels ingressos al projecte de despesa “Obres 
habilitació local per nou seu EMSP”. 
 
03 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de plurianualitat per fer front a les despeses que es 
desprenen del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tortosa i el Consell Comarcal del Baix 
Ebre per al transport postobligatori curs 2013/2014. 
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*-*-* 

 
 
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia: 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
 
01 - DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL PLA D’AUDITORIES DE L’EXERCICI 2013 PER A LES ENTITATS 
DEPENDENTS DE L’AJUNTAMENT. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ PLA D’AUDITORIES DE L’EXERCICI 2013 PER A LES ENTITATS DEPENDENTS DE L’AJUNTAMENT 
 
 
La funció de control intern de la gestió econòmica financera i pressupostària de les entitats locals, 
els seus organismes autònoms i empreses dependents es troba regulat a l'article 92 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i en els articles 213, 220, 221 
i 222 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).  D'acord amb aquests 
preceptes legals, el control intern de les entitats dependents de l'Ajuntament es desenvolupa 
mitjançant el control financer, el qual tindrà per objecte comprovar el funcionament en l'aspecte 
econòmic i financer dels serveis de les entitats locals, dels organismes autònoms i de les societats 
mercantils amb capital total o majoritàriament municipal. Més concretament, l'objecte del control 
financer és informar de l'adequada presentació de la informació financera, del compliment de les 
normes i directrius que siguin d'aplicació i del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels 
objectius prevists. Així mateix, l'article 220 TRLRHL estableix que el control financer es realitzarà per 
procediments d'auditoria d'acord amb les normes d'auditoria del sector públic. 
 
D'altra banda, els articles 92.3.b) LRBRL i 4.1.i) del RD 1174/1987 atribueixen aquesta funció de 
control intern, en els seus vessants de control financer i d'auditoria, a la Intervenció General de 
l'ajuntament. 
 
Cal destacar també que l'exercici de la funció de control  es troba regulat subsidiàriament per la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, pel R.D. 2188/1995, de 28 de desembre, 
que desplega el règim de control intern de la Administració de l'Estat i la Circular 1/1999 de 26 de 
març de la IGAE, de control financer.  A més, les Normes d'auditoria del sector públic, aprovades per 
la IGAE són d'aplicació directa al sector públic local d'acord amb el que estableix l'article 220 del 
TRLRHL. 
 
Pel que fa a la normativa pròpia, l'article 71 de les Bases d'execució del pressupost vigent regula el 
control financer, i en concret el punt 6 estableix: “L'Ajuntament, per mitjà del Pla d'Auditories 
aprovat pel Ple, determinarà el pla d'actuacions  de control financer que es duran a terme durant 
l'exercici. Aquest s'executarà  per mitjà d'auditories o altres tècniques de control, de conformitat 
amb els Normes d'auditories del Sector Públic i les instruccions que s'apliquin per la Intervenció 
General de l'Administració de l'Estat.” 
 
En conseqüència, en exercici de les competències atribuïdes en matèria de control financer per la 
normativa esmentada, es proposa al Ple la aprovació del següent Pla d'auditories de l'exercici 
econòmic 2013: 
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1.- Àmbit subjectiu. 
 
El present pla d'auditories abastarà les següents ens dependents de l'Ajuntament: 
 
Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars Santa Creu de Tortosa 
Gestió Sanitària i Assistencial S.A. 
Tortosa Salut S.L.U. 
Empresa Mixta Escorxador de Tortosa S.L 
Empresa Municipal de Serveis Públics S.L. 
Gestió Urbanística Municipal de Tortosa S.A. 
Tortosasport S.L. 
 
2.- Àmbit objectiu. 
 
El pla d'auditoria pretén assolir el següents objectius: 
 
1. Auditoria financera: obtenir una seguretat raonable de què la comptabilitat i les comptes anuals 

reflecteixen fidelment el resultat de la gestió i la realitat patrimonial, d'acord amb les normes i 
principis generalment acceptats. 

2. Auditoria de compliment: verificar que els actes, operacions i procediments de gestió s'han 
desenvolupat de conformitat amb les normes, disposicions i directrius que siguin d'aplicació. 

 
3.- Abast dels treballs d'auditoria. 
 
D'una banda, l'auditoria financera comprendrà com a mínim les següents tasques: 
1. Examen dels estats financers de l'entitat, mitjançant procediments de verificació, comprovació, 

confirmació, anàlisi i altres que es consideri oportuns, al objecte d'opinar si en reflecteixen 
adequadament la situació patrimonial, els resultats de les operacions i els canvis de la situació 
financera, d'acord amb els principis de comptabilitat generalment acceptats i la legislació 
vigent. 

2. Avaluació dels sistemes de control intern respecte dels procediments comptables i 
administratius d'autorització, execució i control de les operacions. 

 
De l'altra, l'auditoria de compliment comprendrà com a mínim les següents tasques: 
1. Compliment dels programes anuals i anàlisis de les desviacions. 
2. Adequació de les despeses als estatuts de l'entitat. 
3. Adequació de les despeses i ingressos als programes d'actuació. 
4. Adequació del conveni col·lectiu del personal a la legislació vigent. 
5. Autorització de despeses i pagaments per òrgan competent. 
6. Adequació de la contractació, tant de personal com de obres, serveis i subministraments, a la 

normativa d'aplicació, amb especial èmfasi en: procediments de contractació, competències 
d'adjudicació, compliment dels contractes, conformitat tècnica, adequació dels pagaments als 
termes dels contractes, compliment del requisits formals dels suports documentals. 

 
4.- Contractació. 
 
Per abastar la considerable envergadura dels àmbits subjectiu i objectiu del plan, la Intervenció 
Municipal no disposa de mitjans personals suficients, ni és possible ampliar-los. És per això que 
s'obrirà un procediment de col·laboració amb empreses privades d'auditoria que actuïn com a 
coadjuvants de la Intervenció. Aquesta col·laboració ha de instrumentar-se mitjançant contractes 
administratius de serveis, amb subjecció al text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
La remuneració dels auditors es fixarà en tot cas abans de l'inici dels seus funcions i per a tot el 
període en què hagin d'exercir-les. 
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El pagament dels treballs d'auditoria serà per compte de les entitats auditades. 
 
5.- Informes. 
 
A més de l'establert a l'article 3 del text refós de la Llei d'auditoria de comptes, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 1/2011 de 1 de juliol, a l'article 5 del Reial Decret 1517/2011 de 31 d'octubre 
que desplega la Llei auditoria de comptes i els articles 268 i 269 del text refós de la Llei de 
societats de capital, aprovat per  Reial Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol, l'informe contindrà el 
següents apartats: 
 

• Opinió sobre els estats econòmics i financers pel que fa a l'execució i presentació d'acord 
amb els principis comptables i normes legals que siguin d'aplicació. 

• Opinió sobre els sistemes de control intern, indicant les deficiències de tota mena que es 
detectin i aportant els suggeriments que es considerin adients. 

• Limitacions trobades a l'aplicació de les normes i procediments d'auditoria. 
• Advertiments formulats a l'informe d'auditoria de l'exercici anterior que hagin estat resolts, 

així com els que persisteixin . 
• Menció expressa de tots els incompliments de la normativa d'aplicació detectats. 
• Incerteses de les quals el resultat final no pugui avaluar-se. 
• Debilitats, recomanacions, conclusions i advertiments inclosos al esborrany de l'informe 

que no hagin estat acceptats per l'entitat auditada. 
• Valoració del compliment de les obligacions fiscals de l'entitat auditada. 
• Desviacions a l'execució dels programes. 
• Qualsevol altra informació suplementària d'interès. 

 
Si no es produeixen eventualitats que mereixin la inclusió en algun d'aquests apartats es farà 
constar tal circumstància. 
 
Els informes es presentaran per escrit i degudament signats pel responsable de l'auditoria i es farà 
constar expressament la referència a les Normes Tècniques d'Auditoria i a les Normes d'Auditoria 
del Sector Públic.  Així mateix, s'efectuaran les recomanacions adients per introduir millores que 
corregeixin les àrees de risc i les debilitats detectades. 
 
Els auditors entregaran els informes definitius a la Intervenció Municipal i remetran una còpia a 
l'entitat auditada, d'acord amb els terminis que es fixin als contractes. 
 
6.- Desenvolupament dels treballs. 
 
Els treballs d'auditoria es desenvoluparan sota la supervisió de la Intervenció Municipal, qui a més 
coordinarà les relacions entre el auditors i l'entitat auditada.  Amb aquesta finalitat s'establirà de 
comú acord un pla d'informació i de reunions periòdiques. 
 
Per tal de garantir l'adequació de les auditories als requeriments inherents al control financer, la 
Intervenció Municipal podrà: 

• Analitzar juntament amb els auditors la naturalesa i l'abast de les tasques de revisió i 
proposar les proves addicionals que consideri adients. 

• Supervisar les proves, mostres i tècniques d'auditoria es facin servir i tenir accés als papers 
de treball. 

• Exercir el control de qualitat de l'auditoria 
 
Aquestes actuacions  en cap cas podran interferir la prestació del servei, per a la qual cosa la 
empresa auditora gaudirà de total independència.” 
 

*-*-* 

4  /9 
JACE / sbh  



 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, en relació a aquest 
Pla de auditories que se’ns presenta, en primer lloc volem fer una valoració positiva perquè és una 
de les qüestions que sap que des del nostre grup municipal li venim reclamant durant aquests 
últims temps, sobretot arran dels informes que l’ex-interventor va realitzar durant aquests últims 
anys en relació a les diferents empreses municipals i les auditories i com es licitaven i, per tant, 
considerem que és positiu que finalment adoptin, no?, aquesta mesura de fer-ho no des de les 
mateixes entitats, sinó des d’Intervenció.  
 
Però el que li volíem preguntar abans de posicionar-nos sobre el vot, és en relació a l’auditoria de 
l’Hospital de la Santa Creu de Jesús, perquè farà, exactament no ho recordem, farà uns mesos o un 
any allà es va aprovar que es faria una auditoria per als propers anys i es va fer amb aquella fórmula 
que és diferent de la que se’ns presenta aquí i, per tant, la pregunta és si rescindirà el contracte o 
l’acord que en el seu dia es va dur a terme per fer l’auditoria de Jesús, de l’hospital de Jesús, o no. 
Una mica voldríem saber quina és la situació. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Jordan. És que ho vam comentar 
als consells d’administració, vostè no va degué assistir i jo em pensava que també havien informat 
a la comissió informativa exactament dels termes. 
 
Anem a veure, hi ha societats que tenen obligació legal de fer auditoria. Obligació legal de fer 
auditoria i encara que fos el mateix interventor qui estigués intervenint totes les actuacions que es 
fan a aquella societat. Vol dir que, com qualsevol societat mercantil, si compleixen dos de les tres 
condicions que estableix la Llei de societats, han de fer auditoria. Quan han de fer auditoria per 
aquesta obligació, l’auditor es nomena, s’inscriu al Registre mercantil i es fa per un mínim de 3 
anys, que això és el que passa amb la societat Gesat: ja ha inscrit el nomenament per auditors, si 
no recordo malament per a 2 anys més, per tant, en Gestió Sanitària i en l’Entitat Pública 
Empresarial. 
 
I aquí, el que traiem per a, concretament, a Gestió Sanitària i l’Entitat Pública Empresarial i Tortosa 
Salut, serà una auditoria complementària, que no és l’auditoria financera sinó que, a més a més, 
per primera vegada en la història de l’Ajuntament de Tortosa, perquè això no s’havia fet així i perquè 
la veritat és que tenen també els serveis tècnics de la casa més càrrega de treball per poder 
assumir això, es farà una auditoria de legalitat en totes les societats. 
 
L’auditoria de legalitat no està sotmesa a aquesta obligació mercantil i, per tant, el que ara licitarem 
amb les societats del sector salut, si li vol dir així, serà un pack amb les auditories de legalitat. Les 
auditories financeres, al estar, al venir-nos condicionades per l’actuació de que ja estan inscrites 
per a 2 anys les de Gesat, tindrem aquesta continuïtat i licitarem les auditories de legalitat. 
 
Per a la resta de societats, si no recordo malament i ara ho estic repassant, el que fem és que 
també utilitzem el mateix procediment. Vol dir que ara es licitaran menys, si no recordo malament, 
la de l’Empresa Municipal de Serveis Públics, que també està inscrit per 3 anys el nomenament 
d’auditors, farem l’auditoria de legalitat perquè aquesta no es feia fins ara, i es licitarà en un altre 
pack les auditories financeres de la resta, perquè només tenim inscrites, si no recordo malament, el 
sector salut i l’Empresa Municipal de Serveis Públics, que a la vegada són les úniques que tenien 
obligació legal d’auditar, malgrat n’auditàvem més. 
 
Però en tot cas, sí que coincideixo amb vostè en que això, els informes d’Intervenció ho demanaven 
no d’ara, dels últims 15 anys. Sí, sí, també quan estava Iniciativa al Govern els demanava. Ara ho 
estem ficant en marxa, pensem que és un objectiu i una iniciativa del Govern municipal per intentar 
donar encara més seguretat, en primer lloc al propi Govern municipal i, en segon lloc, a tots els 
regidors i tota la ciutadania.  
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Aquest és el motiu que és la primera vegada que s’aprova a l’Ajuntament de Tortosa, a aquest Ple, 
un Pla d’auditories per a l’exercici 2013, en voluntat de donar-li continuïtat per a tots els exercicis 
posteriors, per tant, espero que això li hagi clarificat la situació i també a algun altre portaveu que 
no sé si ho tenien clar o no, doncs, també tinguin clara la seva posició. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús:  Gràcies senyor alcalde. Bé, el grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya creu que s’havien de fer les esmentades auditories, per tant, pensem 
que això ha d’anar endavant i el nostre vot serà favorable. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies. Una altra qüestió que no els hi he 
dit, però que també vull que coneguin, és que l’adjudicació, la licitació i adjudicació de totes 
aquestes auditories es fa directament des de Intervenció de l’Ajuntament, però el cost de cada una 
d’aquestes auditories és assumit per la societat auditada, per a que també ho tinguin clar. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, després de la seva explicació, nosaltres 
continuem considerant que pel que fa a l’auditoria de Jesús, de l’Hospital de Jesús, s’hauria de fer 
la totalitat o les dos modalitats per part d’aquest nou procediment i pensem que s’hagués pogut fer 
abans, com venim demanant i, per tant, el nostre vot serà d’abtenció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el senyor Alcalde: Es pot abstenir, senyor Jordan. L’únic que diria és que 
em digués com es fa, perquè si hi ha un nomenament d’auditors inscrit al Registre Mercantil per 
tres anys, vostè pot dir que es pot rescindir el contracte, però no es pot fer. Sí que es veritat que 
quan Iniciativa estava al Govern ho podia fer i no ho va fer.  
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el senyor Sabaté Ibarz: Sí, per manifestar la nostra abstenció, senyor 
alcalde. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 
quinze vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), 
ERC (1), PP (1) i PxC (1), i cinc abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups 
municipals del PSC (3) i I-ET-E (2). 
 
 
 
 
02 - DICTAMEN D’ACORD D’APROVACIÓ D’AFECTACIÓ DELS INGRESSOS AL PROJECTE DE DESPESA 
“OBRES HABILITACIÓ LOCAL PER NOU SEU EMSP”. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Tortosa, l’Empresa Municipal de Serveis Públics 
SL i la UTE AVSA - COMSA-EMTE - CGACSA, per habilitar un local de propietat municipal a l’objecte del seu 
lloguer per alberar la seu de l’EMSP i ubicar-hi les seves dependències administratives, magatzem, taller 
i laboratori d’anàlisi, que va ser aprovat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 16 de 
desembre de 2013, i que contempla les següents aportacions: 
 
Per part de l’EMSP: 359.975,00 € 
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Per part de la UTE: 227.852,38 € 
 
Atès que la signatura del conveni suposa el compromís per part de l'Ajuntament destinar aquests 
ingressos al finançament de les obres d’habilitació de local per la nova seu de l’Empresa Municipal 
de Serveis Públics. 
 
Vist l'informe - proposta del director d'àrea de serveis centrals 
  
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de 18 de desembre de 2013. 
Al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent ACORD: 
 
Afectar els ingressos de l’Empresa Municipal de Serveis Públics SL i la UTE AVSA - COMSA-EMTE – 
CGACSA, previstos al conveni de col·laboració, al  projecte de despesa “Obres habilitació local per 
nova seu EMSP. ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, aquest és un projecte que vostès van 
aprovar en el pressupost de l’any passat i ens sembla bé la idea de fer aquest nou local per a 
l’empresa municipal d’aigües, però tal i com vam dir en el seu moment, no se’ns va informar 
prèviament i pensàvem que podien haver altres indrets a la ciutat on s’haguessin pogut fer 
aquestes obres. En tot cas, com forma part de l’afectació del projecte, és per manifestar el nostre 
vot d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Jordan, només per a que quedi 
constància, no ens ha manifestat quins són aquests altres llocs alternatius, malgrat coneixia la 
nostra intenció d’executar aquest projecte i, per tant, està lliurement en decisió d’abstenir-se, però 
que quedi constància que no ha dit, ni públicament ni privadament, quines eren aquestes 
alternatives a una instal·lació municipal i de propietat municipal per restaurar, que puguin accedir 
els vehicles, que pugui atendre a la ciutadania i que hi hagi els metres suficients per poder atendre 
a la gent. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Aquest és un projecte que s’hagués que executar ja l’any 
passat, perdó, 2013. És un projecte que arrenca d’uns pressupostos anteriors que vam votar en 
contra i la nostra posició serà contrària.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies senyor Monclús. Vot en contra però 
arrenca dels pressupostos del 2013 i l’estem tirant endavant al 2013 per no genera confusió. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el senyor Sabaté Ibarz: Per manifestar la nostra abstenció. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 
catorze vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), 
PP (1) i PxC (1), un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal ERC, i 
cinc abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3) i I-
ET-E (2). 
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03 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE PLURIANUALITAT PER FER FRONT A LES 
DESPESES QUE ES DESPRENEN DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
TORTOSA I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE PER AL TRANSPORT POSTOBLIGATORI CURS 
2013/2014. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
 “ Atès que el 21 de novembre de 2013, l’Ajuntament de Tortosa va rebre per part del Consell 
Comarcal del Baix Ebre la proposta de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i 
l’Ajuntament de Tortosa per al finançament del transport postobligatori curs 2013/2014 
 
Vist que mitjançant aquesta col·laboració interadministrativa, el Consell comarcal del Baix Ebre 
facilita el transport de l'alumnat d'ensenyament postobligatori. 
 
Atès que l'Ajuntament de Tortosa ha d'assumir el copagament d'aquest servei i fer-se càrrec de la 
ruta de Vinallop, que ascendeix, segons previsió inicial del CCBE, a un total de 704,04€. 
 
Vist que la planificació plurianual de la despesa amb càrrec a la partida ENS 32411 46500  és la 
següent: 
 
Anualitat de 2013: 00,00€ 
Anualitat de 2014: 704,04€ 
 
El conveni proposat pel CCBE preveu que tant les liquidacions com els pagaments es facin efectius 
tots al 2014, sent aquest el motiu pel qual s'ha de consignar la quantitat total al pressupost de 
2014  
 
Vist l’article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora 
d’Hisendes Locals, relatiu als compromisos de despesa de caràcter plurianual, que estableix que el 
nombre d’exercicis a que pot aplicar-se les despeses de transferències corrents que es derivin de 
convenis subscrits per les corporacions locals amb altres entitats públiques o privades sense ànim 
de lucre no serà superior a quatre i que la despesa que s’imputi a cadascun dels exercicis futurs 
autoritzats no podrà excedir de la quantitat que resulti d’aplicar el crèdit corresponent de l’any en 
què l’operació es va comprometre els següents percentatges: en l’exercici següent el 70%, en el 
segon exercici el 60%, i en el tercer i quart el 50%. No obstant, en casos excepcionals el Ple podrà 
ampliar el nombre d'anualitats i elevar els percentatges anteriors. 
 
Vist l'informe proposta al respecte de data 16 de desembre, degudament fiscalitzat per la 
Intervenció, 
 
Atès  el dictamen favorable de la Comissió de L'Àrea de Serveis Centrals, emès en sessió  del 18 de 
desembre de 2013,  al Ple d'aquest Ajuntament proposo l'adopció del següent ACORD:  
 
Primer - Aprovar la despesa plurianual que es deriva del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal i l’Ajuntament de Tortosa per al finançament del transport postobligatori curs 2013/2014 
d'acord amb el següent detall: 
 
Any Despesa 

2013 0,00 € 

2014 704,04 € 
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Segon - Adoptar el compromís d'aportar els imports detallats als pressupostos corresponents per  
fer front a la despesa prevista pel CCBE. 
 
Tercer - Aprovar el conveni proposat pel CCBE 
 
Quart - Facultar l'Alcalde per a la seva signatura .” 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 

*-*-* 
 
 
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vint hores i 
cinquanta-cinc minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcalde 
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