
 
 

 

Consell Rector de la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva 
Acta núm. 105 
Sessió ordinària: 24 d’abril de 2018 

 

 

 

RESUM DELS ACORDS ADOPTATS 

Primer: Aprovar l’acta de la reunió del Consell Rector corresponent al dia 6 de febrer de 2018. 

Segon: Aprovar la creació d’una Unitat de Comunicació de la CSMS i totes les actuacions 
derivades d’aquesta creació. 
 

Tercer: Aprovar el nou organigrama de la Corporació, i els nous nomenaments que el mateix 
comporta. 
 
Quart: Aprovació del tancament econòmic de la Corporació de l’any 2017. 
 
Cinquè: Aprovar la Memòria Científica de la Corporació de Salut del Maresme i La Selva de 
l’any 2016. 
 

Sisè:  1.- Aprovar la sol·licitud d’una aportació de capital, per un import de 2.000.000 (dos milions) 
d’euros al Servei Català de la Salut, amb l’objecte de fer front a l’amortització de capital dels crèdits 
vigents següents: 

Concepte
Amortització de 

capital 2018

Préstec ICO 1 628.630,00

Préstec ICO 2 1.814.856,92
TOTAL 2.443.486,92  

 
2.- Facultar expressament al Sr. José Ignacio Garcia i Bernis, com a gerent de la Corporació de 
Salut del Maresme i la Selva, a subscriure i tramitar quants documents siguin necessaris per la 
sol·licitud de l’aportació esmentada. 
 
 
Setè: 1.- Aprovar la incoació del procediment d’alienació per subhasta de patrimoni no 
assistencial de la Corporació de Salut del Maresme la Selva, amb el benentès que el 
procediment d’alienació abans de la seva conclusió, s’haurà de sotmetre novament al Consell 
Rector. 
2.- Aprovar el Plec de Condicions de la indicada subhasta per als béns i en les condicions 
econòmiques que en el mateix es descriuen. 
3.- Facultar expressament al gerent de la Corporació per la tramitació del procediment 
d’alienació per subhasta del patrimoni no assistencial  esmentat. 
 
Vuitè: Aprovar els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars del 
contracte per a la prestació del servei de diagnòstic mitjançant Medicina Nuclear. 
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Novè: a) Ratificar el Contracte administratiu per a la prestació dels Serveis de Salut 
comunitària subscrit, en data 9 de febrer de 2018, entre l’Ajuntament de Malgrat de Mar i la 
Corporació de Salut del Maresme i la Selva, per a l’assistència tècnica en matèria de Salut 
Pública.   
b) Ratificar la Catorzena addenda al Conveni Marc de col·laboració subscrit, en data 19 de 
juny de 2008, entre l’ Ajuntament de Calella i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, 
per a la prestació de serveis en matèria de Salut Pública. 
c) Ratificar l’Addenda 2 a l’Encàrrec de Gestió subscrit, en data 10 de desembre de 2014, 
entre el Laboratori de Referència de Catalunya i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, 
per a la prestació del servei d’anàlisis clíniques. 

d) Ratificar l’Acord de col·laboració subscrit, en data 1 de gener de 2018, entre l’Hospital 
Universitari General de Catalunya i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, per a la 
derivació dels pacients estrangers no residents atesos a la CSMS a l’HUGC en la seva condició 
de centre de referència. 

Desè: Ratificar les adjudicacions dels contractes següents: 

Exp. Títol mport Adjudicació 
 sense Iva Empresa Adjudicada Data  

Adjudicació 
Durada 

ntracte inicial 

SMS 19/17-D rvei mèdic de seguiment de ITCC 17.500,00 € GESEME 1996, SL 05/02/2018 1 any 

CSC E 8/15 bministrament de xeringues 47.012,90 € AMBRA / NACATUR / 
TRAMÈDIC 23/10/2017 2 anys 

CSMS CM 
14/18 

rvei de manteniment d’equips 
mmagatzematge corporatiu NETAPP 
S2552 i FAS2240 al CPD de la CSMS 

14.210,00 € RVEIS INFORMÀTICS 
ARCÍA I BAGUÉ, S.L., 26/02/2018 1 any 

CSMS CM 
16/18 

rvei de destrucció confidencial de 
cumentació per a la CSMS 8.975,52 € 

EINA EMPRESA 
INSERCIÓ LABORAL 

NO A L’ATUR 
23/03/2018 1 any 

CSMS CM 
20/18 

bministrament del material Stryker 
ptiques artroscòpies) per a la CSMS 11.417,88 € STRYKER IBERIA SL 13/03/2018 1 any 

CSMS CM 
22/18 

rvei de manteniment preventiu + 
rrectiu amb peces i tot inclòs de l’equip 
sueSAFE per a la CSMS  

2.393,00 € MENARINI 
DIAGNÓSTICOS, S.A. 14/03/2018 1 any 

SMS EG 1-18 

rvei sanitari de cirurgia vascular per a 
rea de 
t Maresme i la Selva (mitjà propi del 
ctor públic de la GENCAT) 

89.731,81 € ONSORCI SANITARI 
DEL MARESME 28/02/2018 1 any 
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