
 

Poders del Consorci Sanitari de Terrassa atorgats: 

 

-Sr. Alfredo Garcia Diaz 

 

Acord de Consell de Govern del Consorci Sanitari de Terrassa del 19 d’abril de 2016 

Escriptura atorgada el 25 d’abril de 2016 davant el notari de l’il.lustre Col.legi de 

Catalunya, el señor Alfredo Arbona Casp, amb número 890 de protocol. 

 

Nomenar el senyor Alfredo Garcia Diaz, amb DNI 29.140.544G,  director gerent 
del Consorci Sanitari de Terrassa. 
 
Atorgar poders, amb efectes del dia 20 d’abril de 2016,  al  senyor Alfredo Garcia Diaz, 
amb DNI 29.140.544G perquè en nom i representació del Consorci Sanitari de 
Terrassa pugui:  

 

Administrar, regir i gestionar l’activitat pròpia del Consorci Sanitari de Terrassa, usar la 

signatura de l’Entitat, portar la comptabilitat, contractar i acomiadar els treballadors, 

empleats i representants i fixar llurs sous i retribucions. 

Rebre, contestar i signar la correspondència, rebre plecs certificats, valors declarats, girs 

postals, telegrames, girs telegràfics i mostres, signant els rebuts corresponents. 

Contractar arrendaments, activa i passiva, de locals i exercitar tots els drets que 

confereixi la legislació comuna i la legislació espacial d’arrendaments urbans, i qualsevol 

altra legislació sobre la matèria que sigui vigent en qualsevol temps. 

Comprar, vendre, permutar i cedir tot tipus de béns mobles i valors mobiliaris, siguin de 

la mena que siguin, tot fixant els preus i ajornament i contraprestacions que podrà 

percebre o pagar, quan procedeixi i li sembli convenient , fins a una quantitat de 90.152 

euros (noranta mil cent- cinquanta-dos), i superior amb acord del consell de Govern, 

sense perjudici de la facultat conferida en el punt 1.12. 

Efectuar cobraments i pagaments i signar rebuts i d’altres documents liberatoris, fins i 

tot per efectius lliuraments de l’Estat, Província o Municipi o altres Entitats Locals. 

 Lliurar, acceptar, endossar, negociar, descomptar, d9omiciliar, pagar i instar el pretest 

de lletres de canvi, pagarés i d’altres documents de gir. 

 Constituir i retirar dipòsits de diner efectiu, valors mobiliaris, mercaderies, maquinària i 

tota mena de béns mobles. 

Obrir, seguir i liquidar comptes corrents ordinaris, d’estalvi, a qualsevol banc, fins i tot en 

el Banc d’Espanya, a qualsevol caixa d’estalvis i a l’efecte de disposar d’aquests comtes 

mitjançant la signatura de talons, xecs, ordres de pagament i de transferències rebuts i 

d’altres documents. 



 Seguir i liquidar comptes corrents de crèdit, a qualsevol caixa d’estalvis i a l’efecte de 

disposar d’aquests comptes mitjançant la signatura de talons , xecs, ordres de pagament 

i de transferències, rebuts i d’altres documents. 

Representar al Consorci Sanitari de Terrassa davant de l’Estat, Entitats Autònomes, 

Províncies, Municipis, Delegacions, Hisenda i de qualsevol Ministeri, Duanes, 

Corporacions Públiques i davant de qualsevol funcionari, persona, entitats, societats, 

Jutjats i Contenciós-Administratiu i Autoritats, en qualsevol tipus d’assumpte, 

procediments, expedients, reclamacions i judicis que competeixen al Consorci e totes 

les jurisdiccions i que autoritzin les respectives Lleis de procediment utilitzant tota classe 

de recursos, tant ordinaris com extraordinaris, amb facultat de nomenar Procuradors 

Causídics que presenti al Consorci davant Jutjats i Tribunals, revocar els nomenaments 

i poders efectuats i fer-ne d’altres, tot concedint en cada cas l’oportú poder dels 

nomenats per  conciliar i plets, amb les facultats acostumades en aquest casos. 

 Nomenar apoderats o representants, delegar en ells o conferir-los les facultats que 

estimi oportunes, àdhuc la de substituir, revocar els nomenaments i poders atorgats i 

conferir-los-en de nous, prèvia aprovació del president i conformitat posterior del Consell 

de Govern. 

Exercir les facultats com a òrgan de contractació de Consorci Sanitari de Terrassa per 

a la contractació  de totes les obres, instal•lacions, serveis i subministraments, en 

exercici de  la  delegació de la facultat de contractació que el Consell de govern de 

Consorci Sanitari de Terrassa exerceix mitjançant el present apoderament, a favor del 

Sr. Alfredo Garcia Diaz, i en conseqüència li confereix la facultat de Representar al 

Consorci Sanitari de Terrassa en totes aquelles entitats que es requereixi per a la 

realització de les gestions derivades dels desenvolupaments del R.D Legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic o normativa que la substitueixi  en els concurs d’adquisició de béns i serveis, en 

el marc de l’activitat ordinària, del Consorci Sanitari de Terrassa, sense limitació 

d’imports. 

Sol·licitar el Certificat  electrònic per a Persones Jurídiques de Consorci Sanitari de 

Terrassa  per a l’àmbit tributari.” 

 

 

 

 


