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Consell de Govern  
Consorci Sanitari de Terrassa 
Acta núm 5/2018  
Sessió ordinària: 22 de maig de 2018  

 
 
.

 
RESUM DELS ACORDS  ADOPTATS: 
Primer: Aprovar l’acta  4/2018, corresponent a la reunió del 24 d’abril de 2018. 
Segon:  
1.-Prendre coneixement de la renúncia del soci Mútua de Terrassa, MPS, i de la 
cessió del 45% de les participacions de Catlab  a  “Fundació Assistencial de Mútua 
de Terrassa, FPC”. 
2.-Dur a terme les accions oportunes, conduents a valorar l’acceptació de la renúncia 
del soci Mútua de Terrassa, MPS i la incorporació del nou soci “Fundació 
Assistencial de Mútua de Terrassa, FPC” a Catlab-Centre Analítiques Terrassa, AIE. 
 
Tercer: Aprovar la pròrroga per a l’exercici 2018 del Conveni de col·laboració 
subscrit entre el Consorci Sanitari de Terrassa i la Fundació Bosch i Gimpera, per a 
la gestió de la unitat de medicació del Consorci Sanitari de Terrassa, per valor de 
12.957’31 euros IVA inclòs. 
            
Quart: Acceptar la subvenció de 167.516,18€, cent seixanta-set mil cinc-cents setze 
euros  amb divuit cèntims, per a l’operació “T’Activa. Terrassa Activa i Saludable”, 
presentada en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, Projectes 
d’especialització i  competitivitat territorial (PECT). 
 
Cinquè:  
 
a) Prendre coneixement de l’informe d’auditoria de protecció de dades efectuat en 
compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades personals
  
b) Facultar i expressament autoritzar en el Director-gerent de Consorci Sanitari de 
Terrassa, senyor Alfredo Garcia Díaz per tal que porti a terme el nomenament del 
Delegat de Protecció de Dades (DPD) establert en el Reglament europeu 2016/679, 
relatiu a la protecció de dades de les persones físiques, amb preferència per a que 
sigui el mateix DPD que proposi el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
b) Pel supòsit que no s’arribi a efectuar tal nomenament per part del Departament en 
un termini raonable, es faci el nomenament inicialment proposat de la Sra. Antonia 
Olivares Hortal com a DPD de Consorci Sanitari de Terrassa o altra persona que 
s’estimi oportú. 
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Sisè: 
 
Primer.- Aprovar la delegació de l’exercici de les funcions d’òrgan de contractació en 
el titular de la Direcció-Gerència, sense limitació d’imports. 
 
Segon.- La delegació de funció s’entén sense perjudici de la facultat d’avocar, en 
qualsevol moment, el coneixement i resolució de les funcions d’òrgan de contractació 
quan es consideri oportú. 
 
Tercer.- Procedir a publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el 
web la delegació mencionada en el punt primer. 
 
Quart.- Els presents acords produiran efectes a partir del dia següent a la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
La Secretària       Vist-i-plau 
 
 
 
                
 

El President 
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