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RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS: 
 
 
1. S’aprova l’acta 7/16, de 13 de desembre de 2016. 

 
2. S’aprova l’aplicació d’una bonificació en la tarifa del CLI als socis respecte anàlisis clíniques 

per un import total conjunt màxim equivalent a 127.495,79 euros un cop s’hagin analitzat el 
marges de cadascuna de les línies d’activitat. Igualment s’aprova l’aplicació d’una provisió 
de 75.483,93 destinada a afrontar com a descompte al CSI les quantitats objecte de 
discrepància tècnica amb aquesta entitat, per al cas que finalment resultés escaient 
acceptar-les. 

 
3. S’aprova aplicar un descompte en la tarifa del CLI als socis respecte l’activitat d’anatomia 

patològica per un import total conjunt màxim equivalent a 252.054,21 euros. 
 

De forma complementària, els anteriors acords de descompte i bonificació citats al punt 2 i 
3 resten en tot cas condicionats a que el seu compliment no alteri negativament la situació 
de tancament equilibrat del comptes del CLI per al 2016, supòsit en el qual deixarien de 
tenir efectes de forma automàtica per les quantitats necessàries fins restablir la condició 
d’equilibri. En conseqüència, s’encarrega a l’equip de direcció del CLI la gestió de l’aplicació 
dels anteriors acords sota els esmentats criteris, facultant-lo per a la introducció dels 
ajustaments necessaris sempre que amb caràcter previ hagi garantit que la  seva aplicació 
final compta amb un pacte previ consensuat amb els auditors de l’entitat. 
 

4. S’aprova la preparació d’un quadre d’objectius assignat a l’equip directiu del CLI. 
 

5. Es declara ple nivell de satisfacció respecte el funcionament del CLI als efectes de complir 
els requeriments ISO. 
 

6. S’aprova delegar en la gerència del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, 
l’Anoia i el Garraf (CLI) l’exercici de la condició d’òrgan de contractació d’aquesta entitat, 
sense limitacions ni de procediment ni de quantia més enllà de les que resultessin aplicables 
al propi Consell en funció de la normativa vigent. 

 
7. Es considera que requereix la publicació de la seva retribució segons la interpretació de la 

GAIP en el marc de la normativa de transparència, aquell que resta enquadrat en el primer 
nivell de l’organigrama de l’organització. Això inclou, a més de la gerent, els responsables 
de la direcció econòmica i de la direcció tècnica. 

 
8. S’aprova que el CLI convoqui cinc places a la seva plantilla per cobrir les baixes que, en el 

mateix número, s’han produït per causa de jubilació 
 
 
 
 
 



CONSORCI DEL LABORATORI INTERCOMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, L’ANOIA I EL GARRAF 
-CONSELL RECTOR- 

 
 

 
Consell Rector del CLI  11

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretari, n’estenc aquesta acta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sra. Rosa Núria Aleixandre i Cerarols  Sr. Santiago Terradas Ruestes 
La presidenta      El secretari  
 


