Tomàs Bertomeu Balart, major d’edat, proveït amb D.N.I número 37.635.420-M,
actuant com a Secretari del Consell d’Administració de L’HOSPITAL COMARCAL
D’AMPOSTA, SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL, proveïda amb C.I.F número A43.282.334, amb domicili social al carrer Jacint Verdaguer número 11-13, del municipi
d’Amposta, inscrita en data 9 de maig de 1991 al Registre Mercantil de Tarragona, en
el volum 727, foli 200, fulla número T-1326, inscripció primera i, a l’empara de l’article
109.1 a) del Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
Registre Mercantil, CERTIFICO:
“Que en la sessió ordinària celebrada pel Consell d’Administració de l’Hospital
Comarcal d’Amposta, de data 9 de desembre de 2021, es va aprovar per la majoria dels
seus membres, el punt dissetè, de l’apartat V, de l’ordre del dia, en relació a l’expedient
HCA 006/2021, en els següents termes:
Primer.- Aprovar i donar a inici a l’expedient de la contractació del subministrament de
cobertura quirúrgica d’un sol ús en règim de dipòsit, duent a terme la seva gestió,
distribució, emmagatzematge i reposició, per al Bloc Quirúrgic de l’Hospital Comarcal
d’Amposta, per procediment obert harmonitzat i tràmit ordinari.
Segon.- Traslladar el present acord als Apoderats Mancomunitats de l’Hospital
Comarcal d’Amposta per tal que resolguin favorablement l’obertura de l’expedient de
contractació i prossegueixen amb els tràmits oportuns donant compte a aquest
Consell.”
I perquè així consti, s’emet el present certificat amb el vist i plau del President.
Amposta, a 17 de desembre de 2021.

El Secretari,

El President del Consell
d’Administració,

Sr. Tomàs Bertomeu Balart.

Sr. Adam Tomàs i Roiget.
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LA NOSTRA MISSIÓ: Procurar als ciutadans de les comunitats ateses
pels nostres centres una atenció sanitària i social excel·lent, considerant
les seves expectatives, l’evidència científica, la continuïtat assistencial, la
millora contínua, el compromís dels nostres professionals i els recursos
existents.
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