
Consell de Govern - sessió  15 desembre 2016 - Acta 184 

RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS: 

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

 

2. S’aprova proposar a la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut la designació del 

Sr. Pere Soley per representar el CHV en el Patronat d’aquesta entitat. 

 
3. S’aprova proposar a la Fundació Universitària Balmes la designació del Sr. Jaume Portús per 

representar el CHV en el Patronat d’aquesta entitat. 

 
4. S’aprova l’ampliació dels poders de representació del CHV conferits al seu gerent, Sr. Pere 

Soley. 

 
5. S’aprova atorgar poders en l’àmbit de les relacions laborals a la directora de Recursos Humans 

del CHV, Sra. Sara Manjón. 

 
6. S’aprova la revocació dels poders de representació del CHV atorgats al Sr. Jaume Castellano. 

 
7. S’aprova la realització de despeses amb abast plurianual vinculades a procediments de 

contractació pública del CHV durant aquest període. 

 
8. S’aproven els Plecs que han de regir els procediments de contractació pública relatius a 

diversos expedients del CHV. 

 
9. S’aprova l’adjudicació a l’empresa FUJIFILM Europe GmbH, Sucursal España el contracte de 

subministrament, reposició i manteniment d’equipament mèdic vinculat a l’endoscòpia 

flexible per al servei digestiu del CHV. 

 
10. Es ratifica la resolució del gerent del CHV de 10 d’octubre de 2016 mitjançant la qual s’aprova 

l’expedient de contractació per al subministrament de medicaments I, s’aprova la despesa i 

s’adjudica el contracte.  

 
11.  S’aprova la creació d’una direcció de gestió del CHV, amb la retribució que li correspon, i el 

nomenament com a director del Sr. Ramon Ortiz. 

 
12. S’aprova la modificació del pressupost del CHV per al 2016. 

 
13. S’aprova el pagament de la part de paga extra pendent d’abonament del 2012 al personal del 

CHV. 

 
14. S’aproven les bases d’execució pressupostària del CHV per al 2017. 

 
15. S’aprova la planificació operativa del CHV per al 2017 (direcció operativa / pressupost de 

gestió / pressupost de tresoreria / pressupost d’inversions). 

 
16. S’aprova el pressupost del CHV per al 2017 (supeditat a l’aprovació del pressupost de la 

Generalitat). 

 
17.  S’aprova el calendari de reunions ordinàries del Consell de Govern per al 2017. 

 


