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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
11 / 2022

ASSISTENTS

Alcaldessa–presidenta:
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL

Regidors i regidores:
ABELLÓ GINER, MARGARITA
ALBACAR DAMIAN, MIQUEL ÀNGEL
BEL GUERRERO, DOLORS
CABALLÉ TUDÓ, MARIA PILAR
ESPUNY VIDAL, CINTA
FAURA SANMARTÍN, XAVIER
MARTORELL LLUESMA, JOAQUIM
PEPIÓ HERRANDO, FRANCISCO (SISCO)
RIPOLL CASTELLÓ, MÒNICA
ROIG MONTAGUT, ENRIC
RUPÉREZ MONREAL, SÒNIA
SAPORTA CANO, FERNANDO
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO 
VALDÉS GARCÍA, ESTEFANÍA
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC

Secretari accidental:
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 

Han excusat la seva assistència:
ARNAU CASTRO, SERGI
BEL HOMEDES, JAUME
JORDAN FARNÓS, JORDI
RIMA GILABERT, JOSEP
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS

Tortosa, essent les nou hores i vint-i-cinc minuts
del  dia  vint-i-nou  de  juny  de  dos  mil  vint-i-dos,
prèvia convocatòria girada a l'efecte, es reuneixen
a la seu consistorial i en primera convocatòria, els
membres del Ple 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

I. PART RESOLUTIVA

PRESIDÈNCIA

01 – Aprovació dels comptes anuals de l’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa
Creu de Tortosa, relatius a l’exercici 2021, de l’informe de gestió, i de l’aplicació del resultat de l’exerci-
ci.

02 – Aprovació de l’acta de la present sessió.

*-*-*

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 L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL HOSPITAL I LLARS DE
LA SANTA CREU DE TORTOSA, RELATIUS A L’EXERCICI 2021, DE L’INFORME DE GESTIÓ, I DE L’APLICACIÓ
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DEL RESULTAT DE L’EXERCICI.

Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

«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 2022, va formular els comptes anuals d'aquesta Entitat
corresponents a l’exercici 2021, signats per vuit dels nou membres que l’integren, referits a l’exercici
2021.

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 social pertany íntegrament als ens locals.

Atès allò que es preveu als 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, així com  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 2021, 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 2021.

Tercer.- Aprovar l’aplicació del resultat de l’exercici 2021, guanys per import de 14.422,81 euros, amb la
distribució  següent:  1.442,28  a  reserva  legal,  i  12.980,53  euros  a  compensar  resultats  negatius
d’exercicis anteriors.

Quart.-  Dipositar  els  comptes anuals  objecte  del  present  acord  al  Registre  Mercantil  de  Tarragona,
conforme a l’article 279 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital i als articles 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.»

*-*-*

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 JUNTS (7), PSC–CP
(3), ERC–TS–AM (2) i Cs (1), i tres abstencions corresponents als membres de la corporació del grup
municipal MT–MTE–ECG (3).

 
02 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA PRESENT SESSIÓ.

El Ple, per unanimitat, acorda aprovar-la i ordenar la transcripció al llibre d’actes, incorporant-hi com
annex, els comptes anuals aprovats.

*-*-*

I sense cap més assumpte per tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió a les nou hores i vint-i-set
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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El secretari accidental

Josep Antoni Chavarria Espuny

Vist i plau
L’alcaldessa

Meritxell Roigé i Pedrola
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