Acords 97 - 02022017 (425686)
Data: 18/09/2017

Consell Rector de la Corporació
de Salut del Maresme i la Selva
Acta núm. 97
Sessió ordinària: 2 de febrer de 2017

RESUM DELS ACORDS ADOPTATS
Primer: Aprovar l’acta número 96, corresponent a la reunió del 12 de desembre de 2016.
Segon: 1.- Aprovar l’aplicació d’un increment retributiu de l’1% per al personal de la Corporació
sotmès al I Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres
sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut, amb efectes
des de l’1 de gener de 2016.
2.- Aprovar que el precitat increment retributiu de l’1% s’apliqui d’acord amb el que estableixen
la nota informativa de la Gerència d’Entitats Participades del CatSalut, de 15 de novembre de
2016, en relació a l’aplicació de l’increment retributiu previst a la normativa pressupostària per a
l’any 2016.

Tercer: a) Ratificar la subscripció de la desena addenda al Conveni Marc de col·laboració
subscrit, en data 9 de maig de 2005, entre l’ Ajuntament de Malgrat de Mar i la Corporació de
Salut del Maresme i la Selva, en matèria de prestació d’assistència tècnica en l’àmbit de la salut
pública, que s’inclou com annex d’aquest acord.
b) Ratificar la Pròrroga del Conveni de col·laboració subscrit, en data 1 d’octubre de 2013, entre
l’ Institut Català d’Oncologia i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, en els àmbits de les
proves diagnòstiques de laboratori, que s’inclou com annex d’aquest acord.

Quart: Ratificar les adjudicacions dels contractes següents:
Expedient

Títol
Servei d’avaluació de riscos segons el
Reial Decret 1215/97 dels equips de
treball ubicats en centres
CSMS (urgent)
Subministrament de medicaments I (exclusius)

CSMS PN 14/16-S

CSC F 4/15

1

Import
Adjudicació
Empresa Adjudicada
sense Iva
27.720,00 € MC SPA SOCIEDAD
DE
PREVENCIÓN, S.L.
430.543,07 € VÀRIES EMPRESES

Durada
contracte
inicial
2 anys

1 any

