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ACORDS DEL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE 
BARCELONA ADOPTATS A LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 21 DE SETEMBRE DE 2015 
 
 
 
PRIMER.- Designar al Sr. Joan Puigdollers i Fargas, com a representant del Consorci Mar Parc 

de Salut de Barcelona en l’exercici de les funcions pròpies de la condició de Patró de la Fundació 

Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal), facultant-lo expressament per acceptar el càrrec en 

nom del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona un cop aquest hagi estat designat per part del 

Patronat de la Fundació ISGlobal. 

 

Facultar al secretari del Consell Rector per iniciar els tràmits necessaris per la plena eficàcia de 

l’anterior acord, en compliment del que es disposa a l’Acord de Govern de 10 de juliol de 2012. 

 

SEGON.- Prendre coneixement dels acord adoptats pel Consell Rector en data 20 d’abril de 2015 

en el sentit d’autoritzar la formalització dels instruments d’endeutament a curt termini, establint 

com a límit els nivells d’endeutament vigents al moment de prendre els esmentats acords per a la 

totalitat de l’exercici 2015, amb la indicació que s’informi al Consell Rector de les condicions que 

s’incorporin als instruments corresponents. 

 

Facultar a la gerent del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per tal que efectuï quants 

tràmits siguin necessaris en el sentit del que es disposa al present acord.  

 

 

TERCER.- Designar els membres de la Comissió d’Auditoria del Consorci Mar Parc de Salut de 

Barcelona, que restarà amb la següent composició: 

 

Sr. Ivan Planas i Miret  

Sr. Jordi Mauri i Santuré 

Sr. Ricard Fernández i Ontiveros 

Sr. Joan Antoni Linares i Gómez 

 
 
 
 
L’acta corresponent a la reunió de 21 de setembre va ser aprovada per unanimitat en data 19 
d’octubre de 2015. 
 


