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RELACIÓ D’ACORD ADOPTATS - reunió Consell de Govern 14.12.2017 
 
1. Revocació de l’acord pres pel Consell de Govern de 6 d’octubre de 2017, 
relatiu a l’avocació de competències d’índole tècnica i econòmica 
 
2. Aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any  2017 del Consorci 
Hospitalari de Vic i la corresponent taxa de reposició d’acord amb la distribució 
següent: Oferta pública d’ocupació ordinària per a l’any 2017 – taxa de 
reposició de 24 places 
 
Ratificació de la Resolució del Gerent d’11 d’octubre de 2017, d’aprovació de 
l’oferta pública extraordinària d’ocupació per als anys 2017-2019 del Consorci 
Hospitalari de Vic – i la taxa de reposició de 67 places 
 
Aprovació  del calendari de les corresponents convocatòries per a l’any 2018: 
 
Aprovació dels criteris generals per a l’adjudicació de les places. 
 
 
3. Contractació: 
 

- Aprovació despeses pluriennals 
 

- Expedient CHV 02/17 PO: aprovació dels plecs 
 

- Expedient CHV 01/17H: ratificació de l’adjudicació 
 

- Expedient CHV 04/17 PNSP: ratificació de l’adjudicació. 
 

- Expedient CHV 18/16 H: ratificació de l’adjudicació 
  

- Expedient CSC F 8/16: aprovació de plecs i adhesió 
 

- Expedient CSC M 2/17: aprovació de plecs i adhesió 
 

- Expedient CSC M 7/17: aprovació de plecs i adhesió  
 

- Expedient CSC F 6/16: ratificació inocació i aprovació expedient, 
adjudicació i formalització. 
 

- ACORD D’ADHESIÓ I APROVACIÓ PLECS ICS: aprovació de plecs i 
adhesió. 
 

- Expedient CSC-ICS 02/17 CS/CC00/110065049/17/MAR: ratificació 
inocació, aprovació expedient, adjudicació i formalització.  
 

4. Aprovació de les les modificacions del pressupost 2017. 
 
5. Aprovació de les bases d’execució del pressupost per a l’any 2018. 
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6. Aprovació de la Planificació Operativa 2018, que consta de la següent 
documentació:  
-Direcció operativa  
-Pressupost Pèrdues i Guanys (Comptabilitat Gral.)  
-Pressupost de Tresoreria  
-Pressupost d’inversions 
 
7. Aprovació del pressupost del CHV 2018 per a la seva posterior aprovació al 
Parlament de Catalunya. 
 
8. Aprovació del calendari de reunions per al 2018, sens perjudici dels canvis 
que puguin ocórrer durant l’any 
 


