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RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS: 
 
1. S’aprova l’acta 5/20, relativa a la reunió de 8 de setembre de 2020. 

 
2. S’aproven mesures de regularització sobre les tarifes facturades als socis i clients per 

l’activitat d’anàlisis clíniques no COVID i anatomia patològica, i aplicar un descompte 
general COVID d’uns 25 euros per determinació. 

 
3. S’aprova la modificació del pressupost del CLILAB per al 2020. 

 
4. S’aproven les bases d’execució pressupostària del CLILAB per al 2021. 

 
5. S’aprova l’inici dels tràmits necessaris per renovar la pòlissa de crèdit corporativa del CLILAB 

Diagnòstics per al 2021 per un import total de 1.710.000 euros. 
 

6. S’aproven els objectius actualitzats del Pla estratègic del CLILAB per al 2020. 
 

7. S’aprova la taxa de reposició de recursos humans del CLILAB. 
 

8. S’aproven les tarifes del CLILAB aplicables a la realització de proves PCR i Grips A/B. 
 

9. S’aprova la realització de despeses amb abast plurianual vinculades a procediments de 
contractació pública impulsats pel CLILAB. 

 
10.  S’aprova la subscripció de les relacions jurídiques reguladores dels encàrrecs d’activitat al 

CLILAB següents: 
 

- Pròrroga dels encàrrecs de gestió amb CSA, CSAPG i ICS. 
- Pròrroga de l’encàrrec de gestió amb CSI. 
- Aprovació de la renovació dels contractes, incloses les tarifes aplicables a cada 

supòsit, amb Medical-Cremades, Activa Mútua, Clínica Sant Josep, Clínica Guadalupe 
i AISSA. 

- Aprovació de la renovació dels contractes, incloses les tarifes aplicables a cada 
supòsit, amb FHSJDM i el PSSJD. 

 
11.  S’aprova el calendari previst de reunions ordinàries del Consell Rector. 

 
12.  S’aprova l’aplicació al CLILAB de les hores extraordinàries per força major ocasionades per 

la COVID. 
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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  
 




