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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

10 / 2015 
 
 
 
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  
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 
 
Han excusat la seva assistència 
GALIANA LLASAT, CINTA 
GAMUNDI VILA, ALÍCIA 
 

 
Tortosa, essent les vuit hores i trenta-nou minuts del 
dia vint-i-dos de maig de dos mil quinze, 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 2014, 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: 
 
 



 
PRESIDÈNCIA 

 
 
01 - APROVACIÓ DE LA FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS D’AQUESTA EPEL CORRESPONENTS A 
L’EXERCICI 2014. 
 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Atès allò que es disposa en els articles 253 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de societats de capital. 
 
Atès allò que es preveu en l’article 9.c) dels Estatuts d’aquesta EPEL. 
 
Elaborats els comptes anuals d’aquesta EPEL corresponents a l’exercici de 2014, així com l’informe de 
gestió i la proposta d’aplicació de resultats. 
 
Al Consell d’Administració es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar la formulació dels comptes anuals d’aquesta EPEL corresponents a l’exercici de 2014 – 
que comprèn el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de 
fluxos d’efectiu i la memòria–, així com la proposta d’aplicació de resultats, quin text íntegre s’inclou com 
annex al present acord.  

 
Segon - Aprovar la proposta d’aplicació del resultat de l’exercici 2014, guanys per import de 107.496,16 
euros, a compensar resultats negatius d’exercicis anteriors. 
  
Tercer - Trametre els comptes anuals i l'informe de gestió a l’auditor d’aquesta societat, Faura-Casas 
Auditors-Consultors, S.L., a l'objecte que siguin revisats de conformitat amb el que disposa l'article 263 
del Text refós de la Llei de societats de capital. 
 
Quart - Auditats els comptes anuals esmentats, elevar-los a la Junta General, abans del 30 de juny de 
2015, per a la seva aprovació, si escau, i el seu posterior dipòsit al Registre Mercantil de Tarragona. 
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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); un vot en 
contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal d’I-ET-E; i cinc abstencions 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (1) i PP (1). 
 
 

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

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