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Consell de Govern  
Consorci Sanitari de Terrassa 
Acta 9/2018  
Sessió ordinària: 23 d’octubre de 2018 
 

 

 

 

RESUM DELS ACORDS  ADOPTATS: 

 
Primer: Aprovar l’acta 08/2018, corresponent a la reunió del 25 setembre de 2018. 
 
Segon: Prendre coneixement de l’inici de les actuacions del control de la Intervenció General 
per a l’any 2018.  
 
Tercer.  
 

Primer.- Acceptar la renúncia de Mútua de Terrassa, MPS com a soci de “Catlab-
Centre Analítiques Terrassa, AIE”. 

 
Segon.- Acceptar la incorporació de l’entitat “Fundació Assistencial de Mútua de 
Terrassa, FPC” com a soci de “Catlab-Centre Analítiques Terrassa, AIE”, per 
subrogació universal de drets i deures del soci inicial “Mútua de Terrassa, MPS”. 

    
Tercer.- Facultar i autoritzar expressament en el Director-gerent del Consorci Sanitari 
de Terrassa i alhora representant del Consorci en l’òrgan de govern de Catlab-Centre 
Analítiques Terrassa, AIE”, senyor Alfredo Garcia Díaz, per a que pugui comparèixer 
davant Catlab, traslladar l’acord adoptat i atorgar tots els documents que siguin 
necessaris, fins i tot de rectificació i esmena, per a l'efectivitat i compliment d’aquests 
acords. 

 
Quart:  
 

Primer:  Autoritzar la sol·licitud de pròrroga de la pòlissa corporativa del Consorci 
Sanitari de Terrassa, pel període comprès entre 25 de novembre de 2018 fins el 25 de 
novembre de 2019 per import de 14.490.000.- € (catorze milions quatre-cents 
noranta mil euros).  

 
Segon : Autoritzar el Sr. Alfredo Garcia Díaz, Director–gerent, perquè pugui atorgar i 
subscriure tots aquells documents públics o privats necessaris conduents a l’execució 
de l’acord adoptat.  

 
Cinquè:  
 
1)Aprovar la contractació que es detalla a continuació, el període d’execució de la qual és de 
caràcter plurianual. 
 



 

  
Acta núm. 9/2018 

23 d’octubre de 2018 
  

 

 2 

Concepte Import anual sense impostos Vigència del contracte 
Subministrament de 

servidors centrals en la 
modalitat 

d’arrendament 

 
98.940,00 € 

5 anys 

 
2) 
2-1) Aprovar la contractació que es detalla a continuació, el període d’execució de la qual és 
de caràcter plurianual. 
 

Concepte Import anual sense impostos  
Servei de vigilància i 

seguretat 
 

 
506.316,05€ 

2 anys més 3 de possible 
pròrroga 

 
 
 
2-2) Deixar sense efectes l’acord següent adoptat en data 19 de juny de 2018: 
 

Concepte Import anual sense impostos  
Servei de vigilància i 

seguretat 
 

 
498.833,55 

 
5 anys 

 
3) 
Aprovar la contractació que es detalla a continuació, el període d’execució de la qual és de 
caràcter plurianual. 
 
 

Concepte Import anual sense impostos Vigència del contracte 
Servei d’auditories 

financeres 
 

18.000€ 
1 any més 4 de possible 

pròrroga 
 

 

La Secretària            Vist-i-plau 

 

 

 

 

 

        El President 
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