
Consell de Govern- sessió del 6 d’octubre de 2016  

ACTA 183 

RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS: 

 

1. S’aprova l’acta relativa a la reunió de 21 de juliol de 2016. 

 

2. S’aprova conferir a la gerència del CHV, pel que fa a aquells procediments de 

contractació pública del CHV en què no té reconeguts els poders suficients per actuar 

com a òrgan de contractació d’aquesta entitat per raó dels seus imports, la potestat 

d’aprovar els plecs de clàusules administratives particulars, els plecs de prescripcions 

tècniques i les adjudicacions que, per motius d’eficiència en la gestió del CHV, la 

pròpia gerència estimi que no admeten demora en l’aprovació fins la següent reunió 

del Consell de Govern del CHV. En tot cas l’aprovació de la gerència en aquestes 

condicions haurà de deixar constància expressa que la decisió s’adopta en virtut del 

present acord i s’ha de sotmetre a ratificació per part del Consell de Govern del CHV 

en qualitat d’òrgan de contractació. 

 
3. S’aprova l’actualització del Pla d’espais del CHV. 

 
4. S’aprova la realització de despeses amb un abast plurianual associades als 

corresponents procediments de contractació del CHV. 

 
5. S’aproven els Plecs de clàusules relatius a procediments de contractació pública del 

CHV (subministrament de xeringues / subministrament d’infusió). 

 
6. S’aprova la contractació per procediment negociat sense publicitat per motius 

d’exclusivitat del subministrament de dues torres d’endoscòpia i vuit tubs (gastro i 

colonos), en la mesura que el nou equipament ha de resultar compatible amb el 

material previ posat a disposició del CHV per part de l’associació Osona contra el 

Càncer. 

 
7. S’aprova la confirmació dels objectius del gerent del CHV per al 2016, ajustats al nou 

responsable per a aquest càrrec des del moment del seu nomenament. 

 
8. S’aprova integrar orgànicament la direcció de persones del CHV al propi consorci i, en 

conseqüència, nomenar com a directora d’aquesta direcció a la Sra. Sara Manjón. 

S’aprova igualment la retribució anual corresponent a aquesta responsabilitat. 

 
9. S’aprova el nomenament del gerent del CHV, Sr. Pere Soley, com a representant del 

CHV en les entitats en què té participació corporativa: SAS (AIE), Consorci Sanitari i 

Social de Catalunya, FORES, i l’EAP Congost SLP. 

 


