Acords 98 - 24042017 (426363)
Data: 18/10/2017

Consell Recctor de la Corpo
oració
de Salut del Maresme i la Selva
Acta núm. 98
8
Sessió ordinària: 24 d’abril de 2017

RESUM D
DELS ACO
ORDS ADOP
PTATS

Aprovar l’accta número 97, corresp
ponent a la reunió del 2 de febrer dde 2017.
Primer: A
Segon: a) Cessar a la Dra. Nú
úria Consta ns i Macià, en el seu càrrec
c
de geerent de la Corporació
ó
de Salut del Maresm
me i la Selva
a, amb efecctes d’1 d’ag
gost de 201
17; i que see li notifiqui formalmentt
nformitat am
mb el que e
estableix la normativa la
aboral vigennt.
aquest accord, de con
b) Iniciar el procedim
ment per a la
l selecció d’un nou o nova geren
nt i aprovar les bases que
q han de
e
regir aquest procediment de selecció, les q
quals s’adju
unten a aquest acord.
c) Encom
manar a l’em
mpresa Fau
ura-Casas l a tramitació
ó del procediment de selecció, d’acord amb
b
les basess aprovadess pel Conse
ell Rector.
Tercer: Aprovar ell pressupos
st ordinari i el pressup
post d’inversions 20177 que s’adjjunten com
m
annex d’a
aquest acorrd.
Quart: 1.- Aprovar la sol·licitu
ud d’una ssubvenció, per un imp
port de 2.0000.000 (dos milions))
d’euros a
al Servei Català de la Salut, am b l’objecte de fer fron
nt a l’amortiització de capital
c
delss
gents següents:
crèdits vig

Concepte
e

Amortització capital 20117

Préstec B
Banc Santan
nder (Banco Español de C
Crédito)

473.1422,85 €

Préstec IICO 1

628.6300,00 €

Préstec IICO 1

1.752.2755,68 €

Total

2.854.0488,53 €

2.- Facultar expresssament a la
a Sra. Núria
a Constans i Macià, co
om a gerennt de la Corrporació de
e
Salut del maresme i la Selva, a subscriure
e i tramitar quants
q
docu
uments siguuin necessa
aris per a la
a
d de la subvvenció esme
entada”.
sol·licitud

Cinquè: a) Ratificarr l’ampliació
ó de la pròrrroga per a l’any 2016 del convenni de col·laboració, de
e
data 30 d
d’abril de 20
005, entre l’Institut Cattalà de la Salut
S
i la Co
orporació d e Salut del Maresme i
la Selva, per a la pre
estació de serveis
s
saniitaris de sup
port diagnòs
stic.
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b)
Rattificar la Prò
òrroga i modificació pe
er a l’any 20
017 del Con
nveni de coll·laboració, de data 30
0
d’abril de
e 2015, enttre l’ Institu
ut Català d’’Oncologia i la Corporació de Saalut del Ma
aresme i la
a
Selva, en
n els àmbitss de les prov
ves diagnòsstiques de laboratori.
c)
Rattificar el Co
onveni de col·laboració
c
ó subscrit de
d 20 de de
esembre dee 2016, enttre Sistema
a
d’Emergè
ències Mèdiques S.A. i la Corpora
ació de Salut del Mare
esme i la Seelva, per a la prestació
ó
de serve
eis assistencials d’eme
ergència, p reveient un
n Vehicle d’Intervencióó Ràpida (V
VIR) de 24
4
hores com
m a reforç d’estiu
d
per als
a mesos d
de juliol i agost 2016.

atificar les adjudicacion
a
ns dels conttractes segü
üents:
Sisè: Ra

Expedie
ent

Títtol

CSMS PN 3/17-S

Servei de mantteniment de zo
ones
verdes per a la CSMS

CSMS PN 16/16-S

Subministrame
S
ent arrendame
ent
amb opció de
e compra d’una
a
torre de lap
paroscòpia i
in
nstrumental associat CSMS
S
(urg
gent)

CSMS CM 16/17

Servei de destru
ucció confidenccial
de documentació per a la CSM
MS

CSMS CM 19/17

CSMS CM 20/17

CSMS CM 22/17

CSC E 1
1/15

CSC E 2
2/14

Impo
ort
Adjud
dicació
sense
e Iva

Em
mpresa Adjud
dicada

Durada
contracte
c
inicial

24..000,00

FU
UNDACIÓ PRIIVADA
ASPRONIS
S

2 anys

344..928,00

Servei de rea
alització de less
proves d’ortop
p
pan-tomografia
a
per a pacients
s de la CSMS ,
preferent-ment de
d l’Àrea Bàsiica
de la Salut de
e Lloret-Tossa ,
Servei de rea
alització de less
p
proves
d’ortop
pan-tomografia
a
per a pacients
s de la CSMS ,
de l’Àrea Bàs
sica de la Salu
ut
de Calella
a i ABS de
Malgrat--Palafolls
Se
ervei de Mante
eniment d'Equ
uips
d''emmagatzem
matge corporattiu
N
NETAPP
FAS2
2552 i FAS224
40
al CPD de
e la CSMS
S
Subministrame
ent de materia
al
d
d'incontinència
a. 2ªMILLORA
A
al de
erivat
Subministra
ament gases
2ªMILLORA
A al derivat
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KARL STOR
RZ
END
DOSCOPIA IB
BERICA,
S.A.

2 anys

9..220,56

EINA EMPRE
ESA
D’IN
NSERCIÓ LAB
BORAL
NO
N A L’ATUR
R, S.L

1 any

3..600,00

RESIDENCIA ES
SFERA
SALUD, S.LL.

1 any

5..400,00

CAL
LELLA DENTA
AL, S.L

1 any

15..325,00

SER
RVEIS INFORM
MÀTICS
GA
ARCÍA I BAGU
UÉ, S.L.

1 any

81..147,64

VÀ
ÀRIES EMPR
RESES

1 any

28..405,58

VÀ
ÀRIES EMPR
RESES

1 any

