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CONSELL DE GOVERN 

 

Sessió ordinària del Consell de Govern del CHV, de 9 d’octubre del 2014. 

 

Relació d’acords adoptats: 

 

1. S'aprova l'acta relativa a la reunió del 10 de juliol del 2014. 

 

2. S'aprova la constitució d'una Comissió de seguiment de l'activitat del CHV, de naturalesa 

consultiva, amb funcions de suport i dependent del Consell de Govern. 

 

3. S'aprova l'autorització de la realització de despeses plurianuals vinculades a 

procediments de contractació pública del CHV. 

 

4. S'aprova la determinació explícita que els béns, drets i instal·lacions objecte de cessió 

per part de la FHSJM al CHV en virtut de la seva escissió parcial i integració com a entitat 

consorciada al CHV, i les activitats i usos que se'n desprenen i als quals es poden destinar, 

s'ajusten a les funcions i finalitats específiques que té reconegudes el consorci als seus 

Estatuts, en concret al seu article 2. 

 

5. S'aprova que la bestreta a compte de l'activitat de la FHSJM aprovada pel Govern de la 

Generalitat en data 14 de juny del 2011, integrada en la transmissió global d'actius i 

passius de la Fundació al Consorci, passarà a ser objecte de devolució a càrrec del CHV 

un cop cancel·lats els deutes hipotecaris que graven els béns traspassats en el sí 

d'aquesta transmissió. 

 

6. S'aprova l'actualització de la Direcció Operativa 2014 del CHV (Pla de gestió / Pla de 

recursos / Pla econòmic). 

 

7. S'aprova la modificació del pressupost del compte de pèrdues i guanys del CHV per al 

2014. 

 

8. S'aprova la modificació del pressupost de tresoreria del CHV per al 2014. 

 

9. S'aprova assumir i manifestar el compromís i disposició del CHV a cooperar amb les 

institucions del país en el marc del Dret a Decidir per fer possible la consulta del dia 9 de 

novembre d'enguany i donar suport al president de la Generalitat amb aquest objecte. El 

CHV desenvoluparà aquest compromís amb la comunicació del seu posicionament a la 

presidència del Parlament de Catalunya quan resulti adient, amb l'exhibició de distintius de 

color groc en els edificis sota la seva gestió i amb qualsevol altra línia d'actuació coherent 

amb el Dret a Decidir i les característiques pròpies de l'entitat. 


