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Consell   Rector de la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva 
Acta núm. 99 
Sessió ordinària: 20 de juliol de 2017 

 

RESUM DELS ACORDS ADOPTATS 

Primer: Aprovar l’acta número 98, corresponent a la reunió del 24 d’abril de 2017. 

Segon:  a) Nomenar gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva al Sr. José Ignacio 
García Bernis; nomenament que resta condicionat a la seva acceptació i subscripció del 
corresponent contracte laboral de personal d’alta direcció, d’acord amb el model tramés per la 
Gerència d’Entitats Participades del CatSalut. Aquest nomenament serà efectiu a partir de la 
data que s’estableixi en el contracte laboral de personal d’alta direcció o, en el seu defecte, des 
de la data de signatura d’aquest contracte. 

b) Establir que la retribució anual bruta del Sr. José Ignacio García Bernis, com a gerent de la 
Corporació de Salut del Maresme i la Selva, serà de 95.000,00 euros. 

c) Revocar els poders atorgats, mitjançant   l’escriptura amb número de protocol 552, atorgada 
en data  2 de juny de 2003,  pel notari Sr. Amador Esteban Peydro de Moya, de l’Il·lustre Col·legi 
de Catalunya, a la Sra. Núria Constans i Macià, com a gerent de la Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva. 

d) Atorgar poders, amb el mateix abast que tenien els poders ara revocats de la Sra. Núria 
Constans i Macià, a favor del Sr. José Ignacio García Bernis, amb DNI núm.  36.970.146-S, en la 

seva condició de gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i amb efectes a partir 
de la data que s’estableixi en el  corresponent contracte laboral de personal d’alta direcció. 

e) Facultar el Sr. Albert Fernández i Terricabras  per atorgar tots aquells documents, públics o 
privats,  necessaris per formalitzar els Acords relatius al nomenament, com a gerent de la 
Corporació de Salut,  del Sr. José Ignacio García Bernis; l’atorgament de poders en la seva 
condició de nou gerent i la revocació dels poders atorgats a la Sra. Núria Constans i Macià. 

d) Que, mentre no sigui efectiu el nomenament del nou gerent, les funcions de la gerència siguin 
assumides pel Sr. Santiago Cardona, actual director de Gestió de Recursos.  

Tercer:  Aprovar el Codi Ètic de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que s’incorpora 
com annex d’aquesta acta. 

Quart: Aprovar la Memòria 2016 de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que 
s’incorpora com annex d’aquesta acta. 

Cinquè: a) Ratificar el Conveni de col·laboració subscrit, en data 1 de juliol de 2017, entre 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, per a la 
realització del Programa d’Atenció al Domicili a l’Alta Hospitalària (PADAH), una còpia del qual 
s’incorpora com annex d’aquesta acta. 
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b) Ratificar l’Acord subscrit, en data 1 de juny de 2017, entre DAK Gesundheit i la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva, per a la prestació mèdica a assegurats de DAK amb estança 
temporal a Espanya, una còpia del qual s’incorpora com annex d’aquesta acta. 

Sisè:  Ratificar les adjudicacions dels contractes següents: 

 

Expedient Títol 
Import 

Adjudicació 
sense Iva 

Empresa 
Adjudicada 

Data 
Adjudicació 

Durada   
inicial 

   CSMS 1/17-S 
Servei de porteria i  
control d’accessos  
per a la CSMS 

79.771,38
CREZCA 

  CATALUNYA SERVEIS  
    AUXUILIARS, S.L. 

12/06/2017 2 anys 

   CSMS 3/17-D 
Servei de digitalització  
d’històries clíniques de 
la CSMS 

458.549,12
  GUREK MARKETING, 

 SA 
12/05/2017 4 anys 

   CSMS 4/17-D 
Serveis jurídics de          
l’àmbit social i  
general per a la CSMS 

86.000,00
  ROCA JUNYENT, 

 SLP 
10/05/2017 2 anys 

   CSMS 5/17-S 
Servei de serralleria 
metàl·lica per a la 
CSMS 

144.000,00
 SERRALLERIA MANEL 

GARCÍA, S.L. 
17/05/2017 2 anys 

CSMS PN 1/17-D 

Servei de Manteniment 
TESIS HCE  
(proveïdor únic) 
 

466.798,00    NEXUS SISINF, S.L. 14/06/2017 1 any 

CSMS CM 23/17 

Servei manteniment 
programa informàtic de 
PRL-SMARTOSH 
 

8.500,00
   PREVENT CONTROL,  

S.L. 
01/06/2017 1 any 

CSMS CM 26/17 
Servei de telediagnòstic 
per la imatge 
 

17.600,00 €
INSTITUT  

DE DIAGNÒSTIC  
PER LA IMATGE 

18/05/2017 1 any 

CSC ICS 1/17 

Subministrament de 
medicament per al 
tractament de 
l'Hepatitis C (AM amb 
proveïdor únic)  

884.290,08
ERCK SHARP i GILEAD 

SCIENCES 
10/05/2017 9 mesos 

CSC F 1/16 
Subministrament de 
sèrum 

392.399,18 Vàries empreses 03/04/2017 2 anys 

 

Setè: Acceptar la renúncia del Sr. Josep Inglés Lodos, com a  secretari de la Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva, amb efectes a partir del 24 de juliol de 2017;  i nomenar secretari de la 
Corporació de Salut del Maresme i la Selva el Sr. Daniel Martínez de Dalmases, amb efectes a 
partir del 24 de juliol de 2017. 

 

A
co

rd
s 

99
 -

 2
00

72
01

7 
(4

26
36

4)
D

at
a:

 1
8/

10
/2

01
7


