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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
11 / 2014 

 
 
 
ASSISTENTS 
 
President 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Vocals 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
GAMUNDI VILA, ALÍCIA 
LEHMANN MOLES, EMILI 
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 
 
Han excusat la seva assistència 
BEL GUERRERO, DOLORS 
JORDAN FARNÓS, JORDI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
 

 
Tortosa, essent les setze hores i quaranta-vuit 
minuts del dia dinou de maig de dos mil catorze, 
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 

 
 

PRESIDÈNCIA  
 
 

Primer - Aprovació dels comptes anuals de l’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la 

Santa Creu de Tortosa, corresponents a l’exercici 2013, així com de l’informe de gestió i de l’aplicació 

del resultat de l’exercici. 

 
Segon - Aprovació de l’acta d’aquesta sessió. 
 

*-*-* 
 
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia: 
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRlMONl NET 

A) ESTAT D'INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUDES 
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ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL LOCAL 
HOSPITAL 1 LLARS DE LA SANTA CREU DE TORTOSA 

MEMORIA DE L'EXERCICI 2013 

NOTA 1.- ACTIVITAT DE L'EMPRESA 

1.1.- Descripció de I'activitat 

L'Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu es va 
constituir inicialment com una fundació pública amb personalitat jurídica i 
patrimoni especial, per acord Plenari de 1'Excel~lentíssim Ajuntarnent de Tortosa 
en sessió de 14 de maig de 1958, essent la seva forma de gestió directa, per 
organisme autonom local. 

El Ple de I'Ajuntamet de Tortosa, en la sessió del dia 12 de setembre de 201 1 
va aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de I'Organisme Autonom 
Fundació Pública Hospital i Llars de la Santa Creu per la qual aquest va passar 
a configurar-se en 1'Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la 
Santa Creu de Tortosa. Al BOP de 10 de desembre de 201 1 s'especificava la 
seva aprovació definitiva i es detallaven els estatuts. 

El regim pressupostari, economic i financer, de comptabilitat, d'intervenció, 
de control financer i control d'eficacia de l'entitat, en tant no es modifiqui la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sera el previst en aquest cos legal per 
a les societat mercantils locals el capital de les quals pertany íntegrament a 
les entitats locals. 
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L'entitat no té afany de lucre i té com a objectius principals: 

a) Com a hospital, prestar assistencia medicoquirúrgica, així com totes 
aquelles activitats inherents a les propies d'un centre hospitalari, a 
través dels seus serveis de medicina interna, cirurgia, hemodialisi, 
consultes, mutua, geriatria, i altres com els de serveis funeraris, 
mitjancant la retribució que s'estableixi. 

b) Com a residencia, albergar avis o nens en residencies existents a l'efecte. 

L'administració de l'entitat esta encomanada a la societat Gestió Sanitaria i 
Assistencial de Tortosa SAM des de gener de 1994 i segons conveni signat entre 
ambdues entitats el 29 de juny de 1993. 

NOTA 2.- BASES DE PRESENTACIO DELS COMPTES ANUALS 

2.1.- Imatge fidel 

Els comptes anuals de l'exercici 2013 han estat preparats a partir dels registres 
comptables de l'entitat i s'hi han aplicat les disposicions legals vigents en 
materia comptable del Pla General de Comptabilitat aprovat pel RD 1514/2007 
de 16 de novembre, per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i dels resultats de l'entitat, així com la veracitat dels fluxos 
incorporats a l'estat de fluxos d'efectiu. 

2.2.- Principis comptables aplicats, no obligatoris 

Per dur a terme la formulació d'aquests comptes anuals s'ha observat l'aplicació 
de tots els principis i normes de comptabilitat generalment acceptats establerts 
al Codi de Comerc, al Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 
1514/2007 de 16 de novembre i a l'Ordre EHA/3362/2010 de 23 de desembre. 

2.3.- Comparació de la informació 

Les xifres dels comptes anuals estan representades en euros i són comparables 
d'un exercici a I'altre. 
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2.4.- Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

En cls comptes anuals adjunts s'han utilitzat ocasionalment judicis i 
estimacions reaiitzats per la direcció de la societat per quantificar alguns dels 
actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que hi estan registrats. 
Basicament, aquestes estimacions fan referencia a la vida útil dels actius 
matettais i intangibles (notes 5, 6 i 7). 

2.5.- Elements recoilits en diverses partides 

No hi ha elements patrimonials de naturalesa similar inclosos en diferents 
partides dintre del balan$ de situació. 

2.6.- Canvis en criteris comptables 

No s'han realitzat canvis en criteris comptables propis. 

La proposta d'aplicació de l'excedent de l'exercici 2013 acordat per part del 
Consell d'Administració, és la següent: 

Resultats negatius d'exercicis anteriors 1 68.993,39 1 
# . .: .. . 
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NOTA 4.- NORMES DE REGISTRE 1 VALORACIÓ 

Els criteris comptables i normes de valoració més significatius aplicats en 
l'elaboració dels comptes anuals de l'exercici 20 13 han estat els següents: 

4.1 .- Immobilitzat intangible 

Les immobilitzacions intangibles es reconeixen inicialment a preu d'adquisició. 
Els impostos indirectes no recuperables formen part del preu d'adquisició. 
Posteriorment es valoren al valor de cost menys l'amortització acumulada i les 
perdues per deteriorament reconegudes que, en el seu cas, hagin experimentat. 

Els actius intangibles amb vida útil finita s'amortitzen linealment d'acord amb 
la seva vida útil. Els percentatges d'amortització aplicats han estat els següents: 

4.2.- Immobilitzat material 

En termes generals, els béns inclosos en l'immobilitzat material es valoren 
inicialment d'acord amb el preu d'adquisició. Aquest preu inclou totes les 
despeses addicionals produides fins a l'entrada en funcionament del bé i els 
impostos indirectes no recuperables. Posteriorment es valoren al valor de cost 
menys l'amortització acumulada i les perdues per deteriorament reconegudes 
que, en el seu cas, hagin experimentat. Tot i així, a continuació es detallen els 
criteris de valoració emprats en la valoració de l'immobilitzat material: 

Adquirits amb anterioritat a l'exercici 1979: van ser incorporats a valors 
estimats, amb abonament a fans propis. 
Adquirits entre 1979 i 1989: figuren pel seu cost d'adquisició. No 
incorporen les quotes suportades de l'impost sobre el Valor Afegit. 
Adquirits entre els exercicis 1990 i 1993: figuren pel seu cost 
d'adquisició. Inclou les quotes suportades en concepte d'impost sobre el 
Valor Afegit, no deduibles en aquest període. 
Adquirits entre el 1994 i el 2013: figuren valorats a cost d'adquisició. No 
inclou les quotes suportades de l'impost sobre el Valor Afegit. 
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Els costos d'ampliació, modernització o millores que representen un augment 
de la productivitat, capacitat o eficiencia, o un allargament de la vida útil dels 
béns es capitalitzen com a major cost dels béns corresponents. 

Els elements d'immobilitzat material amb vida útil finita s'amortitzen de forma 
lineal d'acord amb la seva vida útil. Els percentatges d'amortització aplicats han 
estat els següents: 

Deteriorament de valor d'immobilitzat material 

A la data de tancament de cada balan$ de situació, sempre que existeixen 
indicis de perdua de valor, la societat revisa els imports en llibres dels seus 
actius materials per determinar si existeixen indicis que els esmentats actius 
hagin sofert una perdua per deteriorament de valor. L'import recuperable de 
l'actiu es calcula amb l'objectiu de determinar una possible perdua per 
deteriorament de valor (si hi fos). En cas que l'actiu no generi fluxos d'efectiu 
per si mateix que siguin independents d'altres actius, la societat calculara 
l'import recuperable de la unitat generadora d'efectiu a que pertany l'actiu. 

4.3.- Inversions immobiliziries 

Durant l'exercici 201 1 es va recollir com a inversió immobili&ia el 50% del ple 
domini dels béns urbans i rústics de l'herencia atorgada pel senyor Manuel 
Segarra Andreu, i el ple domini de la finca urbana de l'herencia atorgada pel 
senyor Tomas Andreu Cervelló. 

Durant el 2012 es va recollir com a inversió immobiliaria el ple domini de 
l'herencia de la vivenda valorada en 54.31 1,02€ atorgada pel senyor Joan Josep 
Foz Sorolla. 

Els costos d'ampliació, modernització o millores que representen un 
allargament de la vida útil dels béns es capitalitzen com a major cost dels béns 
corresponents. 
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Els elements de les inversions immobili&ries amb vida útil finita s'amortitzen de 
forma lineal d'acord amb la seva vida útil. El percentatge d'amortització aplicat 
ha estat el coeficient lineal del 3%. 

4.4.- Arrendaments 

Els arrendaments es qualifiquen com a financers sempre que de les seves 
condicions es dedueixi que s'ha transferit substancialment tots els riscos i 
beneficis inherents a la propietat de l'actiu objecte. La resta d'arrendaments es 
registren com a arrendaments operatius. 

Els arrendaments financers es reconeixen a l'actiu d'acord a la seva naturalesa 
com immobilitzat material i al passiu del balan$ de situació, a i'inici de 
l'arrendament, pel valor més petit entre el valor raonable de l'actiu arrendat i el 
valor actual a I'inici de l'arrendament dels pagaments minims acordats. 

Les despeses derivades dels arrendaments operatius s'imputen linealment al 
compte de perdues i guanys durant la vigencia del contracte amb 
independencia de la forma estipulada per al seu pagament. 

4.5.- Instruments financers 

4.5.1.- Actius financers 

Partides a cobrar i inversions mantinpudes fins al venciment 

Aquests actius financers es registren inicialment pel valor raonable. 
Posteriorment són reconeguts a cost amortitzat. El reconekent dels 
interessos meritats en funció del tipus d'interes efectiu i, si és el cas, la 
provisió per deteriorament, es registren directament al compte de perdues i 
guanys. 

L'interes efectiu correspon al tipus d'actualització que iguala el 
desemborsament inicial de l'instrument financer amb la totalitat de fluxos 
d'efectiu estimats fins al venciment. 

S'han dotat provisions per a insolvencies de trafic per import del 100% 
dels saldos susceptibles de provisionar i amb una antiguitat superior a sis 
mesos. 

Actius financers disponibles per a la venda 

Es registren en aquest epígraf els valors representatius de deute i 
instruments de patrimoni d'altres empreses que no han estat adquirits amb 
el proposit de negociació immediata i no tenen un venciment fw. 
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La seva valoració es fa a valor raonable, registrant les variacions que es 
produeixen directament en el patrimoni net fins que I'actiu financer sigui 
baixa del balan$ o es deteriori, moment en que l'import així reconegut 
s'imputara al compte de perdues i guanys. 

En el cas d'instruments de patrimoni que es valorin pel seu cost, degut a no 
poder determinar-se amb fiabilitat el seu valor raonable, la correcció 
valorativa per deteriorament es calculara d'acord amb el disposat en norma 
de valoració d'inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i 
associades i no sera possible la reversió de la correcció valorativa 
reconeguda en exercicis anteriors. 

Interessos rebuts 

Els interessos d'actius meritats amb posterioritat al moment de l'adquisició 
es reconeixen com a ingresos en el compte de perdues i guanys, utilitzant 
el metode d'interes efectiu. 

Baixa d'actius financers 

Els actius financers es donen de baixa del balan$ quan es transfereixen 
substancialment els riscos i els avantatges inherents a la propietat de 
I'actiu financer. 

4.5.2- Passius financers 

Debits i partides a pagar 

En aquesta categoria sk i  classifiquen: 

a. Debits per operacions comercials: passius financers originats per la 
compra de béns i serveis per operacions de trafic. 

b. Debits per operacions no comerciais: passius financers que, no sent 
instruments derivats, no tenen origen comercial. 

Aquests passius financers es reconeixen inicialment pel valor raonable de la 
contraprestació rebuda, ajustat pels costos de transacció que els siguin 
directament atribuibles, registrant-se posteriorment pel cost amortitzat. 

Els debits per operacions comercials arnb venciment no superior a un any i 
que no tenen un tipus d'interes contractual es valoren pel seu valor 
nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no resulta 
significatiu. 
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Classificació i baixa de passius financers 

Els passius financers es classifiquen corn a passius corrents si el termini de 
realització és inferior a 12 mesos a la data següent al tancament del balanc 
de situació adjunt. Es donen de baixa els passius financers quan l'obligació 
s'ha extingit. 

4.6.- Impostos sobre beneficis i impostos diferits 

La despesa per impost sobre beneficis correspon a la suma de la despesa per 
impost sobre beneficis de I'exercici així corn I'efecte de les variacions dels actius 
i passius per impostos anticipats, diferits i credits fiscals. 

La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjan~ant la 
suma de I'impost corrent que resulta de l'aplicació del tipus de gravamen sobre 
la base imposable de l'exercici, després d'aplicar les deduccions que fiscalment 
són admissibles, més la variació dels actius i passius per impostos 
anticipats/diferits i credits fiscals, tant per bases imposables negatives corn per 
deduccions. 

Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferencies temporals que 
s'identifiquen corn aquells imports que es preveuen pagadors o recuperables per 
les diferencies entre els imports en llibres dels actius i passius i el seu valor 
fiscal, així corn les bases imposables negatives pendents de compensació i els 
credits per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Aquests imports es 
registren aplicant a la diferencia temporal o credit que correspongui el tipus de 
gravamen al qual s'espera recuperar-los o liquidar-los. 

Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferencies temporals 
imposables excepte del reconeixement inicial (estalvi en una combinació de 
negocis) d'altres actius i passius en una operació que no afecta ni al resultat 
fiscal ni al resultat comptable. Per la seva banda, els actius per impostos 
diferits, identificats amb diferencies temporals només es reconeixen en el cas 
que es consideri probable que la societat tingui en el futur suficients guanys 
fiscals contra els quals poder fer-los efectius. La resta d'actius per impostos 
diferits (bases imposables negatives i deduccions pendents de compensar) 
només es reconeixen si es considera probable que la societat tingui en el futur 
suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-los efectius. 

Cada tancament comptable es revisen els impostos diferits registrats (tant 
actius corn passius) per tal de comprovar que es mantenen vigents, efectuant- 
se les oportunes correccions d'acord amb els resultats de les analisis 
realitzades. 
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4.7.- Ingressos i despeses 

Els ingressos i les despeses es calculen al valor raonable de la contraprestació a 
rebre o pagar i representen els imports a cobrarfpagar pels béns lliurats o 
rebuts i els serveis prestats o rebuts, en el marc ordinari de I'activitat, menys 
descomptes, devolucions i impostos indirectes recuperables. A aquest efecte, 
l'ingrés i la despesa es produeix en el moment que s'entenguin rebuts o cedits 
els riscos i beneficis amb independencia del moment en que es produeixi el 
corrent monetari financer que se'n deriva. 

4.8.- Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

La societat no té elements patrimonials de naturalesa mediambiental ni ha 
incorregut en despeses especials per a la minimització de l'impacte ambiental o 
protecció i millores del medi natural, ni té comptabilitzada cap provisió per 
riscos ni per contingencies possibles per a la protecció i millora del medi 
natural. 

4.9.- Subvencions, donacions i iiegats 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es valoren pel valor 
raonable de l'import concedit. Es comptabilitzen com ingressos directament 
imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de perdues i guanys com 
ingressos sobre una base sistematica i racional de forma correlacionada amb les 
despeses derivades de la despesa o inversió objecte de la subvenció. 

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caracter de reintegrables es 
registren com a passius de I'empresa fins que adquireixen la condició de no 
reintegrables. 

4.10.- Transaccions entre parts vinculades 

Les operacions entre parts vinculades es comptabilitzen en el moment inicial 
pel seu valor raonable (preu de la transacció). Si s'escau, si el preu acordat en 
una operació difereix del valor raonable, es registra la diferencia d'acord amb la 
reaiitat economica de l'operació. Veure nota 17. 
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NOTA 5.- IMMOBILITZAT MATERIAL 

Moviment dels saldos que formen I'epigraf d'immobilitzat material del balan$ 
de l'exercici 20 13: 

l Construccions i -31.197.60 1 i -31.197.60 1 

Les inversions més destacades de I'exercici 2013 han estat: 

Compra de l'aparell assistencial Ósmosis WRO 112 i instal.lació per 
import de 41.292,34 euros. 
Compra de dos servidors corporatius HCT NOVASCLE R460 per import 
de 17.492,88 euros. 
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Moviment dels saldos que formaven I'epígraf d'immobilitzat material del 
balanc de l'exercici 20 12: 

Ai~iuriilzacio iiiol>iliaii 1.1<~6.689,70 -45 2'29,69 -1.211 919.39 

~\iiiorritzacio iqiiips iiiforiii&tics - 128683.23 '7944.75 -136(i27 98 

l i Construccions -31.197.60 i 1 -31.197.60 ! 

Les adquisicions o inversions més destacades de l'exercici 2012 van ser: 

Compra de diverses finestres d'alumini i instal.lació per import de 
64.754,24 euros. 
Compra d'un ecograf doppler color digital per import de 30.000,OO 
euros. 
Extracció de miralls i col~locació de manises, fer envans i col~locació 
plaques al sastre per import de 5.605,91 euros. 
Compra d'articles de pararnent per import de 6.074,75 euros. 
Transport de mobles des de 1'Hospital Sant Joan de Reus a 1'Hospital de 
Jesús per import de 4.887,27 euros. 

Durant l'exercici 2012 es va donar de baixa un sistema d'ecografia LOGIQ3 
per un valor net comptable de 14.753,86 euros. 

Hi ha dotada una provisió per import de 31.197,60 euros pel deteriorament 
d'un edifici antic que estava parcialment en desús. 
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Els actius totalment amortitzats en ú s  al tancament de l'exercici 2013 i 2012 
són els següents: 

Construccions 

No existeiren compromisos ferms de compra ni de venda. 

L'entitat té formalitzades polisses d'assegurances per cobrir els possibles riscos 
a que estan subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material, així 
com les possibles reclamacions que se li puguin presentar per l'exercici de la 
seva activitat; es considera que aquestes polisses cobreixen de manera suficient 
els riscos als quals estan sotmesos. 

Analitzada la valoració dels actius a 3 1 de desembre dels exercicis 20 13 i 20 12, 
no correspon efectuar cap variació per deteriorament. 

Cap del béns inclosos en aquest epígrafes traba fora del territori espanyol. 

La societat no ha  registrat resultats per deteriorament d'immobilitzat, ni en 
aquest exercici ni en l'anterior. 
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NOTA 6.- INVERSIONS IMMOBILIARIES 

El moviment dels saldos que s'inclouen en l'epigraf d'inversions immobiliAries 
per a l'exercici 2013 és el següent: 

l Construccions / 134.003.62 1 1 134.003 tí2 i 

El moviment dels saldos que s'inclouen en l'epígraf d'inversions immobiliiries 
en l'exercici 2012 va ser el següent: 

Amorritzacio constriiccions -21.313,38 -3.715,58 -25.028,96 

Durant l'exercici 2012 l'entitat va rebre en herencia el ple domini de la vivenda 
del municipi de Tortosa, valorada en 54.3 11 ,O2 euros, atorgada pel senyor Joan 
Josep Foz Sorolla. 

L'entitat, a més, té com inversió immobiliiria els següents béns: 

1) Dues herencies rebudes dels senyors Manuel Segarra Andreu i Tomas 
Andreu Cervelló, integrades per: 

Meitat indivisa de dues finques rústiques a la partida Burga del 
Perelló, per valor de 200 i 400 euros. 
Meitat indivisa d'una finca urbana a Tortosa per valor de 22.500 
euros. 

2) L'immoble situat al municipi de Valencia, adquirit en herencia l'any 
1994. 

3) L'immoble situat al municipi de Roquetes, adquirit en herencia l'any 
2009. 
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Cap dels immobles s'utilitza en el negoci propi de l'explotació. 

No existeix cap tipus de restricció ni obligacions sobre aquests actius. 

NOTA 7.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

Moviment dels saldos de l'epígraf d'immobilitzat intangible per a I'exercici 20 13: 

Aplicücions inlorrntitiqiics 205.747,72 352,OO 206.299,72 

Amortirzacio aplicaciotis informtitiqucs -205.344,lO -438,IZ -205.782.22 

Moviment dels saldos de l'epígraf d'immobilitzat intangible de l'exercici 2012 va 
ser: 

Amorrirzncio üplicacions informatiques -432.7 11.42 - 1 503,70 -228.931 ,O2 -205.344,lO 

Havent analitzat els actius corresponents a les aplicacions informatiques del 
centre i verificat que aquests són obsolets i han deixat d'estar en funcionament, 
s'han donat de baixa per un  import de 228.931,02 euros. Estaven totalment 
amortitzades. 

Els actius totalment arnortitzats en ú s  al tancament de l'exercici 2013 i 2012 
són els següents: 

Apltcacions inlormatiques 205.747,72 199.559,12 



S*.> :e:: SANCREU 
*$$: EPEL Hospital i Lluia de la 

Santa Cre~i  de Jesfis-Tortosa 

No existeixen compromisos ferms de compra ni de venda. 

Analitzada la valoració dels actius a 31 de desembre dels exercicis 2013 i 2012, 
no correspon efectuar cap deteriorament. 

NOTA 8.- ARRENDAMENTS 1 ALTRES OPERACIONS SIMILARS 

8.1.- Arrendaments operatius. Arrendadors. 

L'entitat té contractats els següents arrendaments operatius: 

1 Per arrendament immoble llocall assistencial 1 392.432.04 i 392.432.04 1 

D'acord amb el conveni subscrit el 29 de juny de 1993, l'hospital posa a 
disposició de la societat Gestió Sanitaria i Assistencial de Tortosa SAM 
els béns integrants del seu patrimoni. 

La contraprestació económica per aquesta posada a disposició es fixa 
anualment pel Consell Executiu de l'entitat, i com a mínim ha de ser 
igual a les despeses de funcionament de l'entitat i a l'arnortització 
economica dels bens cedits en cada moment, deduida l'amortització de 
les subvencions en capital i destinades directament al financament dels 
béns esmentats. 

Es va acordar la revisió, puntual en concepte de lloguer de I'edifici i 
equipaments per a l'exercici 201 1, ates que es va realitzar un inventari i 
actualització de l'ús dels actius de I'hospital i dels seus elements que va 
mostrar el deteriorament i/o baixa d'alguns d'aquests actius. Els 
elements dels quals es va revisar el valor comptable van ser el pavelló de 
cronics, I'edifici calefacció, l'equipament bugaderia, rentavaixelles i parts 
de l'edifici de l'hospital antic. 

L'import meritat de I'arrendament durant l'exercici 20 13 i l'exercici 20 12 
ha estat de 392.432,04 euros. 

En compliment de l'auto dictat el 27 d'octubre de 2009, en execució de 
sentencia pel jutjat contenciós administratiu número 1 de Tortosa, el 23 
d'abril de 2010 s'adjudica a "Tanatorios y Servicios, SA" lü s  privatiu de 
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l'immoble i instai.lacions ubicats al carrer Rosa Maria Molas número 16- 
22. 

Com a contraprestació de l'ús privatiu de Simmoble, Tanatorios y 
Servicios SA, abonara en concepte de c h o n  anual 71.651,40 euros a 
satisfer en mensuaiitats vencudes, que s'actuaiitzara cada any amb 1'iPC. 
A més, haura de satisfer 6.000 euros anuais en concepte de donació a 
l'hospitai (veure nota 15.2). L'import meritat en l'exercici 2013 es de 
77.725,30 euros. L'import meritat l'exercici 2012 va ser de 74.251,12 
euros. 

NOTA 9.- INSTRUMENTS FINANCERS 

9.1.- Informació sobre balanc 

9.1.1.- Actius financers a llarg termini, excepte inversions en el 
patrimoni del grup, multigrup i associades 

Prestecs i partides a cobrar 

1 Actlus disponibles pei a la venda 1 

I - Vsloiats a valor raonable 71q341 711341~ 

Els actius financers a llarg termini s'expliquen a la nota 9.1.3. 

9.1.2.- Actius financers a curt termini, excepte inversions en el 
patrimoni del grup, multigrup i associades 

Els actius financers a curt termini s'expliquen a la nota 9.1.3 
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9.1.3.- Classificacions dels actius financers per venciments 

El detall dels actius financers classificats per venciments de l'exercici 2013 
és el següent: 

El detall dels actius financers classificats per venciments de l'exercici 2012 
era el següent: 

Inversions financeres 

Instruments de patrimoni 

L'import de 7.193,41 euros de l'exercici 2013 i 2012 correspon a: 

L'import de 4.183,41 euros pels títols rebuts en el moment de 
I'herencia atorgada pel senyor Manuel Segarra Andreu (nota 4.3): 

264 accions del BBVA valorades en 1,480,723 euros. 
133 accions del Banc Santander valorades en 807,17 euros. 
100 accions de ACS valorades en 1.079,13 euros. 
100 accions del Banc Central, actualment Banc Santander per 
valor de 816,33 euros. 

L'import de 3.010,00 euros d'instruments de patrimoni corresponen al 
capital en que l'entitat participa directament de la societat que s'indica 
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a continuació, la qual no té admeses a cotització les seves accions en 
mercats oficials. 

Sagessa, Assistencia Sanitaria i Social, SA 
Domicili social ............................. Av. del Doctor Josep Laporte, 2. Reus 
Capital social de la companyia ..................................... 60.200,00 euros . . .  .............................................................. Grau de participacio directa 5% 
Valor de la participació 3.010,00 euros 
Reserves totals de la co 0.346,63 euros 
Resultat de l'exercici 2012 ............................................ 32.330,03 euros 

............................................ Resultat de l'exercici 20 13 57.728,72 euros 
........................................................ Fans propis 2 l .  10681 euros 

Objecte social ..................... Gestió i prestació de serveis assistencials, 
sanitaris i socials 

Altres actius financers 

L'import de 12,02 euros de l'exercici 2013 i 2012 d'altres actius 
financers corresponen a diposits i finances constituits a llarg termini. 

El 21 de gener de 2013 l'entitat formalitza un contracte amb Tortosa 
Salut SL, de compte corrent de crédit per un import mkim de 
250.000 euros, amb venciment 31 de desembre de 2013 prorrogable 
anualment. El tipus d'interes d'aplicació es revisara trimestralment i 
esta referenciat a l'euribor a tres mesos més un diferencial del 5,25 
punts. A la data de tancament de l'exercici el saldo disposat és per un 
import de 272.488,32 euros. 

Partides pendents d'aplicació per import de 938 euros. 

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 

Administracions publiques 

Els saldos deutors amb administracions publiques dels exercicis 2013 i 
2012 es detallen a continuació: 

/ Hp deutora per impost corrent 1 



Deutors varis 

Els saldos de deutors varis dels exercicis 2013 i 2012 són els següents i 
inclouen la donació anual de Tanatorios y Servicios SA pendent de 
pagament (veure nota 8.1). 

1 Altres deutors 1 5.84 ' 

9.1.4.- Passius iinancers a iiarg termini 

El detall dels derivats i altres a llarg termini s'explica a l'epígraf 9.1.6. 

9.1.5.- Passius iinancers a curt termini 

El detall dels debits i partides a pagar a curt termini s'explica a l'epígraf 
9.1.6. 
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9.1.6.- Classiíicació dels passius íinancers per venciments 

El detall dels passius financers classificats per venciments de l'exercici 
20 13 és el següent: 

i 1 Deutes: i 

El detall dels passius financers classificats per venciments de l'exercici 
2012 era el següent: 

Deutes 

Altres passius financers 

L'import de 1.339.148,35 euros de l'exercici 2013 i l'import de 1.467.570,45 
euros de l'exercici 2012 estan formats per les següents partides: 

L'import de 1.310.120,79 euros com a deute pendent amb la Seguretat 
Social. L'entitat es va acollir, en el seu dia, a la moratoria establerta en 
la disposició addicional trentena de la Llei 41/94 de 30 de desembre 
de Pressupostos Generals de 1'Estat per a 1995, que establia 
textualment: "para el pago de las deudas con la Seguridad Social, 
causadas hasta 31 de diciembre de 1994 por instituciones sanitarias 
cuya titularidad ostenten las administraciones públicas o 
instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, se concederá 
una moratoria de diez años sin interés y con tres años más de 
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carencia, condonándose a las citadas instituciones sanitarias todos los 
recargos de cualquier naturaleza existentes al 31 de diciembre de 
1994." 

Posteriorment, I'hospital s'ha anat acollint a successives ampliacions 
dels períodes de manca i moratoria recollides en les lleis de 
Pressupostos Generals de l'estat per als exercicis compresas entre 
1995 i 2014. 

El 14 de gener de 2014 es sol.licita una nava ampliació del periode de 
carencia fins a 10 anys i una ampliació del període de moratoria fins a 
10 anys, des de 1'1 de gener de 2015 fins a desembre de 2024. 
Mitjancant resolució amb data 28 de febrer de 2014 es concedeix 
l'ampliació de la carencia aprovada per resolució del Director General 
de la Tresoreria General de la Seguretat Social de data 5 de febrer de 
2013, passant la mateixa a ser per 20 anys a comptar des de 1/ 1/95. 
Tanmateix es concedeix l'ampliació del periode de moratoria fins el 
mes de desembre de 2023. 

El detall dels pagaments futurs mínims i el seu valor al tancament de 
l'exercici és el següent: 

l Import total dels pagaments futurs minims al 1 

1 Valor actual al tancarnent de l'exercici i 1.498.567,86 / 1.498.567,86 1 

El valor actual amb venciment a 1 any per import de 188.447,07 
euros esta registrat com a altres deutes amb Administracions 
Públiques a curt termini. 
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L'hospital va contractar amb Endesa Energia, I'any 2004, un  servei de 
projectes d'enginyeria per valor de 218.808,28 euros a amortitzar en 
vuit anys amb u n  interes nominal anual del 6%. Aquest deute ha  estat 
liquidat en la seva totalitat, 

El detall del moviment de l'exercici 2012 va ser el següent: 

L'hospital va subscriure u n  contracte de compra a terminis, amb 
Fujifilm España, per la compra d'un sistema de radiologia digital, 
arxiu i distribució d'imatges radiologiques per valor de 104.958,lO 
euros, amb venciment el 20 de mar$ de 2013 i a un  interes nominal 
anual del 4,43%. Aquest deute ha estat liquidat en la seva totalitat. 

El detall del moviment de l'exercici 2012 va ser el següent: 

/ Capital ~ ~ ~ ~ a llarg termini ~~ . 15.81411 ,id ~- . ! 

Saldos pendents de pagament a proveidors d'immobilitzat per import 
de 22.917,66 euros l'exercici 2013 i de 151.339,76 euros I'exercici 
2012. 

L'import de 6.109,90 euros de l'exercici 2013 i 2012 correspon a 
diposits constituits a llarg termini. 
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Creditors comercials i altres comptes a pagar 

Administracions públiques 

El saldo creditor mantingut amb les administracions públiques durant els 
exercicis 2013 i 2012 és el següent: 

9.2.- Informació relacionada amb el compte de perdues i guanys i 
patrimoni net 

9.2.1.- Correccions per deteriorament de valor originades pel risc de 
credit 

L'entitat té registrada una provisió per insolvencies de trSíc, corresponent 
als saldos amb una antiguitat superior a sis mesos. 

El detall del moviment de l'exercici 2013 de la provisió per insolv6ncies és el 
següent: 

El detall del moviment de l'exercici 2012 de la provisió per insolvencies va 
ser el següent: 

/ Provisió ner a innolvr'nries de trafic ! 21.05 / 5.84 1 26.89 1 

Els administradors de l'entitat consideren que les provisions registrades 
cobreixen adequadament els riscos, arbitratges i demés operacions de les 
societats i no s'espera que se'n desprenguin passius addicionals als 
registrats. 
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9.2.2.- Ingressos i despeses procedents dels altres instruments 
financers 

L'origen de les despeses financeres procedents d'instruments financers de 
l'exercici 20 13 i 20 12 és el següent: 

Interessos deure Endesa 14.32 

L'origen dels ingressos financers procedents d'instruments financers de 
l'exercici 2013 i 2012 és el següent: 

1 lnteressos participacions BBVA 1 2.097,601 303,33 1 
l , lnteressos Toitosa Salut, SL 1 11.743,81 1 I 

l 
I 
I Descomptes pagament immediat 1 31,95, 

9.3.- Informació sobre la naturalesa i el nivell de risc procedent 
d'instruments financers 

Les activitats de l'entitat estan exposades a varis riscos financers: risc de credit, 
de liquiditat i d'interks. L'entitat intenta minimitzar aquests riscos, buscant 
l'equilibri entre la possibilitat de minimitzar-los i el cost derivat d'eventuals 
actuacions per aconseguir-ho. 

Les polítiques de gestió de riscos de la societat s'estableixen amb l'objectiu 
d'identificar i anaiitzar els riscos amb que s'enfronta la societat, furar-ne els 
limits i controls de risc adients, i per controlar els riscos i el compliment dels 
límits. Regularment es revisen les polítiques i els procediments de gestió de 
riscos amb la finalitat que reflecteixin els canvis en les condicions de mercat i 
en les activitats de la societat. La societat, a través de les seves normes i 
procediments de gestió, pretén desenvolupar u n  ambient de control estricte i 
constructiu en que tothom entengui les seves funcions i obligacions. 

a) Risc de credit 

El risc de credit es vigent per a quaisevol organització i, encara que es pugui 
mantenir els m k i m s  elements de control, sempre és possible que sorgeixin 
dificultats amb aigunes operacions. Paral,lelament, no sempre és factible 
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operar amb un assegurment total de les operacions de credit, bé pels 
mecanismes de les asseguradores o bé pel cost d'aquest sistema. 

L'entitat no té concentracions significatives de risc de credit. Per aitra part, 
I'entitat avaiua la qualitat creditícia del client, tenint en compte la seva 
posició financera, l'experiencia passada i altres factors. Els limits 
individuals de crkdit s'estableixen en funció de les qualificacions internes. 
Durant els exercicis pels quals es presenta informació no s'han excedit els 
límits de credit, i la direcció no espera que es produeixin perdues per 
incompliment de cap de les parts indicades, que no estiguin ja reconegudes 
en els presents comptes anuals. 

b) Risc de liquiditat 

Una gestió prudent del risc de liquiditat implica el manteniment de 
suficient efectiu i valors negociables i la disponibilitat de financament m b  
facilitats de crkdit. 

c) Risc de tipus d'interes 

El risc del tipus d'interes pot afectar els costos financers pel financarnent a 
tipus variable. La variabilitat del tipus d'interks s'explica en la conjuntura 
economica europea, pero també la mundial. 

La direcció de l'entitat no ha considerat necessari, fins el moment, efectuar 
cap tipus de cobertura de tipus d'interks. 

NOTA 10.- INFORMACIO SOBRE ELS AJORNAMENTS DE PAGAMENTS A 
CREDITORS 

A la data de tancament de l'exercici 2012 el saldo pendent de pagament a 
creditors que acumulava un ajornament superior al termini legal de pagament 
era de 1.903,94 euros. El termini m&im legal era de 75 dies segons la "Ley 
1 U201 0, de 5 de julio, de modificación de la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se  establecenmedidas de lucha contra la morosidad en las 
operacionescomerciales". 

Per al 2013 el termini m&im ha passat a ser de 60 dies. 
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Al tancament de l'exercici 2013 la situació és de: 

Al tancament de l'exercici 2012 la situació va ser: 

Dinrre del termini rnixirn Ivgiil 

/ Aplacaments que a la data de tancarnent 
sobrepassen el termini m k i m  legal 

1.903,94 f 
I 

NOTA 1 1 .- FONS PROPIS 

El detall de la variació experimentada en el saldo dels fons propis de l'exercici 
2013 ha  estat: 
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El detall de la variació experimentada en el saldo dels fons propis de l'exercici 
2012 va ser: 

El fons social té el seu origen en l'exercici 1979, any en que es va posar en 
funcionament el sistema comptable de l'entitat. Es va obtenir per diferencia 
entre els actius i passius que figuraven en balan$ en aquel1 moment. La variació 
correspon a l'aplicació del resultat 2012 als resultats negatius d'exercicis 
anteriors i al resultat de l'exercici 2013. 

NOTA 12.- SITUACIO FISCAL 

Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions dimpostos no poden 
considerar-se definitives fins que no han estat inspeccionades per les autoritats 
iiscals o ha transcorregut el termini de prescripció 

L'entitat té pendents d'inspecció la totalitat de tributs a que esta sotmesa que 
no es troben prescrits. No obstant, en opinió d'aquest consell, no existeixen 
contingencies d'imports significatius que puguin derivar-se de la revisió dels 
exercicis oberts a inspecció. 
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12.1.- Impost sobre beneficis 

L'entitat esta subjecta i no exempta a l'ímpost sobre Societats. 

12.1.1.- Diferencies entre el resultat comptable i la base imposable de 
l'impost 

Les diferencies entre el resultat comptable i la base imposable de l'impost 
de l'exercici 2013 son: 

1 lngressos i despeses de I'exercici 1 68.993,39 / 

Les diferencies entre el resultat comptable i la base imposable de l'impost de 
l'exercici 2012 eren: 

12.1.2.- Cilcul de 1'Impost de Societats 

El calcul de l'ímpost de Societats es el següent: 

12.2.- Impost sobre el Valor Afegit 

Els serveis que presta l'entitat estan inclosos en el reglament de 1'iVA com a 
subjectes i no exempts i han representat tant aquest exercici 2013 com per al 
2012 el 100% de les activitats realitzades. 
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NOTA 13.-  INGRESSOS 1 DESPESES 

13.1.- Detall de l'import net d e  la xifra d e  negoci 

El detall dels ingresos per prestacions de serveis obtinguts per l'hospital 
durant l'exercici 2013 i 2012 és el següent: 

Pri- arrcn<larncnr irnrnoble (local] assistcncial 3YL.432,04 392.432,04 

13.2.- Detall dels serveis exteriors 

El detall dels serveis exteriors durant I'exercici 2013 i 2012 ha estat el següent: 

NOTA 14.- INFORMACIO SOBRE MEDI AMBIENT 

L'entitat no ha incorregut durant els exercicis 2013 i 2012 en despeses 
especials per a la minimització de l'impacte ambiental o protecció i millora del 
medi natural, ni té comptabilitzada cap provisió per riscos ni per 
contingencies possibles per a la protecció i millora del medi natural. 
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NOTA 15.- SUBVENCIONS 1 DONACIONS 

15.1.- Subvencions i donacions de patrimoni net 

El moviment registrat en les subvencions de patrimoni net durant l'exercici 
2013 és el següents: 

El moviment registrat en les subvencions de patrimoni net durant l'exercici 
2012 va ser el següent: 

15.2.- Subvencions a l'explotació 

Durant el 2013 i 2012 les subvencions i donatius a l'explotació rebuts son els 
que es detallen a continuació: 

/ Donatiu Tanato 
, ~ ~~~ 

Donatiu farmacia l. . :.. . :~~~ 
Donatiu anonirn PADES Oncologia 565.15 . . : . . #  0 8  : o  
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NOTA 16. -  FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

No s'ha produit cap fet amb posterioritat al tancament que afecti els comptes 
anuals de I'exercici 2013 ni a l'aplicació del principi d'entitat en 
funcionament. 

NOTA 17.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

Les societats considerades com a parts vinculades a l'exercici 2013 són les 
següents: 

Atesa la identitat de determinats organs de gestió, l'entitat manté vinculació 
arnb: 

L'Ajuntament de Tortosa. 
Gestió Sanitaria i Assistencial de Tortosa SAM, societat participada al 
100% per 1'Ajuntament de Tortosa. 
Tortosa Salut, SL societat participada al 100% per I'Ajutarnent de 
Tortosa. 

17.1.-  Detall de les operacions amb parts vinculades 

Les operacions amb parts vinculades de I'exercici 2013 i 2012 es detallen a 
continuació: 
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17.2.- Saldos deutors amb parts vinculades 

El detall dels saldos deutors amb parts vinculades de l'exercici 2013 i 2012 és 
el següent: 

17.3.- Saldos creditors amb parts vinculades 

No existeixen saldos creditors amb parts vinculades I'exercici 2013 i 2012, 

17.4.- Membres de l'organ d'administració 

Durant l'exercici 2013 i 2012 no s'ha meritat cap tipus de retribució per als 
membres de 1'6rgan de govern. L'entitat no ha concedit bestretes ni credits, ni té 
cap obligació amb els membres del consell en materia de pensions ni 
assegurances de vida. 

NOTA 18.- ALTRA INFORMACIÓ 

Els honoraris relatius al servei d'auditoria dels comptes anuals durant l'exercici 
2013 i l'exercici 2012 han estat de 3.600 euros cadascun (sense segells, taxes 
ni IVA) . 
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1, en prova de conformitat, el Consell d'Administració signa els estats i comptes 
anuals corresponents a l'exercici 20 13. 

FERRAN BEL ACCENSI PERE PANlSELLO CHAVARRlA ANNA ALGUERÓ CABALLE 

JORDI PERE CASANOVA PANlSELLO ADOLFO CRIADO GABARRO SUSANNA GÓMEZ AIXENDRI 

JORDI  JORDAN FARNOS J O S E P  F. MONCLUS BENET ENRIC ROIG MONTAGUT 

MERITXELL ROIGÉ PEDROLA BEATRIZ VINUELA LOPEZ 

Jesús-Tortosa, 31 de mar$ de 2014 
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ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL 
HOSPITAL 1 LLARS DE LA SANTA CREU DE TORTOSA 

INFORME DE GESTIÓ 2013 

1. OB JECTE 

L'Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu es va 
constituir inicialment com una fundació pública amb personalitat jurídica i 
patrimoni especial, per acord Plenari de 1'Excel~lentíssim Ajuntament de Tortosa 
en sessió de 14 de maig de 1958, essent la seva forma de gestió directa, per 
organisme autonom local. 

El Ple de 1'Ajuntament de Tortosa, en la sessió del dia 12 de setembre de 201 1, 
va aprovar la modificació dels estatuts de l'organisme Autonom Fundació 
Pública Hospital i Llars de la Santa Creu per la qual aquest passa a configurar- 
se en I'Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de 
Tortosa. Al BOP de 10 de desembre de 20 11 s'especificava la seva aprovació 
definitiva i es detallaven els estatuts. 

És una entitat sense afany de lucre, que té com a objectius principals: 

a) Com a hospital, prestar assistencia medicoquirúrgica, així com totes 
aquelles activitats inherents a les propies d'un centre hospitalari, a 
través dels seus serveis de medicina interna, cirurgia, hemodialisi, 
consultes, mútua, genatria, i altres com els de serveis funeraris, 
mitjancant la retribució que s'estableixi. 

b) Com a residencia, albergar avis o nens, en residencies existents a I'efecte. 

L'administració de I'entitat esta encomanada a la societat Gestió Sanitaria i 
Assistencial de Tortosa SAM des de gener de 1994, segons conveni signat entre 
ambdues entitats el 29 de juny de 1993. 
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2. RESULTATS 

L'entitat ha assolit aquest exercici 2013 un resultat positiu de 68.993,39 
euros, consolidant així el seu equilibri economic. 

3. INVERSIONS 

Segons figura a la memoria, el total de les inversions en immobilitzat 
realitzades durant l'exercici ha estat per una quantitat de 76.941,14 euros, 
que correspon a immobilitzat material. 

Aquests imports inclouen tant les inversions corrents en equipament, 
destinades a consolidar i millorar el nivel1 tecnologic de l'hospital, com les de 
caracter extraordinari. Les inversions més destacades de l'exercici 2013 han 
estat: 

Compra de l'aparell assistencial Ósmosis WRO 112 i insta1,lació per 
import de 4 1.292,34 euros. 
Compra de dos servidors corporatius HCT NOVASCLE R460 per import 
de 17.492,88 euros. 

4. FETS POSTERIORS 

Des de la data de tancarnent, no s'ha produit cap fet que pugui alterar els 
comptes anuals adjunts. 
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1, en prova de conformitat, el Consell d'Administració signa l'informe de gestió 
corresponent a i'exercici 2013. 

FERRAN BEL ACCENSI PERE PANISELLO CHAVARRIA ANNA ALGUERÓ CABALLÉ 

JORDI PERE CASANOVA PANISELLO ADOLFO CRIADO GABARRÓ SUSANNA GOMEZ AIXENDRI 

JORDI JORDAN FARNOS J O S E P  F. MONCLUS BENET ENRIC ROIG MONTAGUT 

MERITXELL ROIGÉ PEDROLA BEATRIZ VINUELA LOPEZ 

Jesús-Tortosa, 31 de mar$ de 2014 
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*-*-* 

 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb tretze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12) i PxC (1); 
quatre vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (2), 
ERC (1) i I-ET-E (1); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP. 
 
 

*-*-* 
 
 
02 - APROVACIÓ DE L’ACTA D’AQUESTA SESSIÓ. 
 
El Ple, per unanimitat, acorda aprovar l’acta de la present sessió. 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit el senyor Alcalde diu: Els hi avanço que tindrem un Ple divendres a molt primera, que és 
l’hora que els hi anava bé a tothom, vuit – vuit i mitja?, vuit i mitja, pel tema de les al·legacions de l’A7, 
perquè finalitza el dissabte i voldríem fer-ho el divendres. 
 
 
 
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les setze hores i cinquanta 
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcalde 
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