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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
09 / 2016 

 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
BEL SALVADÓ, CRISTINA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
QUERALT MORESO, DOLORS 
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC 
de la VEGA CARRERA, MANEL 
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 
Han excusat la seva assistència: 
del PINO HOMEDES, JOAQUIM 
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER 
 
 

 
 
Tortosa, essent les vuit hores del dia vint-i-sis de 
maig de dos mil setze, 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 
 
01 – Aprovació dels comptes anuals de Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa 
Creu de Tortosa, corresponents a l’exercici 2015, així com l’informe de gestió i de l’aplicació del resultat 
de l’exercici. 
 
02 – Revocació del nomenament com Alcalde Honorari i Perpetu al senyor Francisco Franco 
Bahamonde. 
 

*-*-* 



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

 
PRESIDÈNCIA 

 
 
01 - APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL HOSPITAL I LLARS 
DE LA SANTA CREU DE TORTOSA, CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2015, AIXÍ COM DE L’INFORME DE 
GESTIÓ I DE L’APLICACIÓ DEL RESULTAT DE L’EXERCICI. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:  
 
“ Vist que el Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa 
Creu de Tortosa, en sessió de data 30 de març de 2016, va formular els comptes anuals d'aquesta 
Entitat, signats per deu dels onze membres que l’integren, referits a l’exercici 2015, i va acordar 
trametre'ls a l’empresa Grant Thornton, SL, a fi de ser examinats i avaluats de conformitat amb les 
normes d'auditoria, havent-se emès el corresponent informe d'auditoria. 
 
Atès que el règim pressupostari, econòmic i financer i de comptabilitat aplicable a les entitats publiques 
empresarials locals és el que es preveu en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, respecte de les societats mercantils quin 
capital pertany íntegrament als ens locals. 
 
Atès allò que es disposa en els articles 160.a) i 253 i següents del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 
de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de societats de capital. 
 
Atès el que es preveu en l’article 9è.c) dels Estatuts de l’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i 
Llars de la Santa Creu de Tortosa. 
 
Al Ple d'aquest Ajuntament es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer - Aprovar els comptes anuals de Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa 
Creu de Tortosa, corresponents a l’exercici 2015, en forma abreujada –per reunir les circumstàncies 
que preveuen els articles 257 i 258 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei de societats de capital– 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 l’informe de gestió de l’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa 
Creu de Tortosa, relatiu a l’exercici de 2015, així com l’informe d'auditoria subscrit per la societat Grant 
Thornton, SL. 
 
Tercer - Aprovar l’aplicació del resultat de l’exercici 2015, guanys per import de 92.670,63 euros, amb la 
distribució següent: 9.792,50 euros a reserva de capitalització i 82.878,13 euros a compensar resultats 
negatius d'exercicis anteriors. 
 
Quart - Dipositar els comptes anuals objecte del present acord al Registre Mercantil de Tarragona, de 
conformitat amb el que disposa l’article 279 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital i l’article 
365 i següents del Reglament del Registre Mercantil, amb la certificació del present acord, l’informe de 
gestió i l’informe de la societat auditora. “ 
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Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Bon dia senyor alcalde, senyores regidors, senyors regidores, 
el nostre vot serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, bon dia senyor alcalde, regidors i regidores, també volem 
manifestar la nostra abstenció. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb onze vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (7), ERC-AM (3) i PP 
(1); i set abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4) i 
PSC-CP (3). 
 
 
 
 
02 - REVOCACIÓ DEL NOMENAMENT COM ALCALDE HONORARI I PERPETU AL SENYOR FRANCISCO 
FRANCO BAHAMONDE. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l'acord del Ple de l'Ajuntament de Tortosa, adoptat en la seva sessió del dia 31 de març de 1964, 
designant el Sr. Francisco Franco Bahamonde Alcalde Honorari i Perpetu del municipi de Tortosa. 
 
Atès que la conducta del General Franco, tant anterior com posterior a l'acord, són motius més que 
suficients per a la revocació proposada, i a més, és mereixedora de la revocació d'un reconeixement 
com el que en el seu dia es va acordar, impropi d'una institució com la municipal, democràtica per 
naturalesa. 
 
Al Ple d'aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Revocar l'acord del Ple de l'Ajuntament de Tortosa, adoptat en sessió del dia 31 de març de 1964, 
designant el Sr. Francisco Franco Bahamonde Alcalde Honorari i Perpetu del municipi de Tortosa, i en 
conseqüència, desposseir-lo de l’esmentada condició. 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Com saben, és un tema que va sortir sobrevingut, 
ningú ho coneixia i al que procedim, simplement, és a la formalitat de revocar l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa adoptat en sessió 31 de març de 1964 designant a Francisco Franco 
Bahamonde alcalde honorari i perpetu al municipi de Tortosa i, en conseqüència, desposseir-lo de 
l’esmentada condició. 
 
Em consta que hi ha vot favorable de tots els regidors i regidores presents i, per tant, simplement 
donem per aprovada aquesta proposta. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 



 
 
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 vuit hores i quatre 
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcalde 
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