
 
 

 

Consell   Rector de la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva 
Acta núm. 103 
Sessió ordinària: 30 de novembre de 2017 

 

 

RESUM DELS ACORDS ADOPTATS 

 
Primer: Aprovar les actes de les reunions virtuals urgents del Consell Rector corresponents als 
dies 27 d’octubre i 10 de novembre de 2017. 

Segon: Aprovar la renovació de la pòlissa de crèdit contractada en el marc de l’adhesió a la 
tresoreria corporativa de la Generalitat, basada en un sistema de Cash Pooling, d’acord amb les 
condicions següents: 
 
Import: 5.400.000 euros 
Entitat: BBVA 
Modalitat: pòlissa corporativa 
Venciment: 1 any, tàcita 
Tipus d’interès: 0,101% fix fins al 28 de juliol de 2017 
Tipus de comissions: 0,75 % sobre l’import autoritzat 
Liquidació: trimestral 
Venciment: 5 de desembre de 2018 

Tercer:  a) Cessar a la Sra. Núria Constans i Macià, proveïda de DNI 37664152-L, com a 
persona física exercent de les funcions pròpies del càrrec de conseller del Consell 
d’Administració d’INTRHOSPITALIA 2, AIE. 

b) Cessar a la Sra. Núria Constans i Macià, proveïda de DNI 37664152-L, com a representant de 
la Corporació de Salut del Maresme i La Selva en el Consell d’Administració de la societat 
LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, S.A. 
 
c) Als efectes de l’article 143 del Reglament del Registre Mercantil, designar al Sr. José Ignacio 
García Bernis, major d’edat, amb domicili a Calella, carrer Sant Jaume números 209-217, i DNI 
núm. 36970146-S, com a persona física que exercirà les funcions pròpies del càrrec de conseller 
del Consell d’Administració d’INTRHOSPITALIA 2, AIE, en nom de la Corporació de Salut del 
Maresme i La Selva. 
 
d) Conferir poder tant ampli i bastant com en Dret sigui menester a favor del Sr. José Ignacio 
García Bernis, major d’edat, amb domicili a Calella, carrer Sant Jaume números 209-217, i DNI 
núm. 36970146-S, per a que per si sol, de forma indistinta o solidària, pugui exercir en nom i 
representació de la Corporació de Salut del Maresme i La Selva les següents facultats: 
 
- Acceptar el càrrec de Conseller d’Interhospitalia-2 agrupació d’interès econòmic i designar la 
persona física representant per exercir les funcions pròpies del càrrec d’administrador, assistir i 
votar a les assemblees generals de socis, i en general, exercitar tots els drets inherents a la 
qualitat de soci. 
- Atorgar i subscriure tots aquells documents, públics o privats, que siguin congruents amb les 
facultats que es confereixen en aquest poder, el qual serà interpretat amb la major amplitud. 
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e) Designar al Sr. José Ignacio García Bernis, major d’edat, de professió economista, d’estat civil 
casat, amb domicili a Calella, carrer Sant Jaume números 209-217, i DNI núm. 36970146-S, com 
a representant de la Corporació de Salut del Maresme i La Selva en el Consell d’Administració 
de la societat LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, S.A. 

Quart: a) Ratificar l’acord de col·laboració subscrit, en data 18 de setembre de 2017, entre 
l’Associació de Pallassos Xaropclown i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, en l’àmbit 
de facilitar la visita dels pallassos participants de les Jornades Nacionals de Pallassos 
d’Hospitals als diferents centres hospitalaris de les comarques gironines per desenvolupar 
diverses activitats, els dies 21, 22 i 23 de setembre. 

b) Ratificar el conveni de col·laboració subscrit, en data 1 de juliol de 2017, entre el Sistema 
d’Emergències Mèdiques, SA i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, per a la prestació 
de serveis assistencials d’emergència des de la base ubicada a l’Hospital Comarcal Sant Jaume 
de Calella d’acord amb les indicacions del Centre Coordinador Sanitari SEM. 

c) Ratificar el conveni de col·laboració subscrit, en data 1 de juliol de 2017, entre el Sistema 
d’Emergències Mèdiques, SA i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, per a la prestació 
de serveis assistencials d’emergència des de la base ubicada a l’Hospital Comarcal de Blanes 
d’acord amb les indicacions del Centre Coordinador Sanitari SEM. 

d) Ratificar la tretzena 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, en matèria 
de prestació d’assistència tècnica en l’àmbit de la salut pública. 

e) Ratificar el contracte administratiu de serveis mitjançant procediment de licitació amb anunci al 
perfil del contractant, tramitació ordinària, consistent en revisió mèdiques subscrit, en data 20 
d’octubre de 2017, entre l’ Ajuntament de Lloret de Mar i la Corporació de Salut del Maresme i la 
Selva, en matèria de la realització de revisions mèdiques esportives. 

f) Ratificar el conveni de col·laboració subscrit, en data 27 de setembre de 2017, entre 
l’Ajuntament de Pineda de Mar, l’Institut Català de la Salut i la Corporació de Salut del Maresme i 
la Selva, per a la implantació del Programa d’Atenció al Domicili a l’Alta Hospitalària (PADAH) a 
la població de Pineda de Mar. 

g) Ratificar el conveni de col·laboració subscrit, en data 9 de novembre de 2017, entre 
l’Ajuntament de Tordera 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) a la població de Tordera. 

h) Ratificar l’Addenda a l’Acord de col·laboració subscrit, en data 2 d’abril de 2007, entre 
l’Associació Espanyola Contra el Càncer – Catalunya (AECCCatalunya) i la Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva, per a la realització d’una activitat voluntària d’assessorament mèdic-
sanitari sobre la malaltia del càncer a pacients i familiars de l’Hospital Sociosanitari de Blanes. 

Cinquè:  Ratificar les adjudicacions dels contractes següents: 
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Expedient 
 

Títol 
 

Import 
Adjudicació 
 sense Iva 

Empresa 
Adjudicada 

 

Data  
Adjudicació 

 

Durada 
contracte 

inicial 

CSMS 
2/17-D 

Servei de vigilància i 
seguretat a l’Hospital de 
Calella i l’Hospital de 
Blanes per a  la CSMS 

1.722.277,68 
SECURITAS 
SEGURIDAD 
ESPAÑA, SA 

07/09/2017 4 anys 

CSMS 
9/17-S 

Servei de gestió i 
explotació del servei de 
TV per a les habitacions 
de l’Hosp.de Calella i 
’Hosp..de Blanes de la 
CSMS CÀNON 
mín.20.297 anuals/ valor 
de negoci 50.955€ 
anuals 

35.000,00 
 
 

MEDIP HEALTH S.L. 
 
 

31/08/2017 
 
 

1 any 
 
 

CSMS 
11/17-D 

Servei de programació i 
desenvolupament de 
software INET per a la 
CSMS 28.405,00 

INFORMÁTICA 
CUARTAS MUÑOZ, 

S.L. 21/08/2017 1 any 

CSMS 
12/17-D 

Subministrament, 
instal·lació, i manteniment 
de sistema de 
comunicacions centralitzat 
per als Centres de la 
CSMS  

139.339,00 
 

TPARTNER 
NETWORK 

SERVICES, SL 
 

16/10/2017 
 

4 anys 
 

CSMS 
14/17-D 

Servei de neteja, recollida 
de residus, gestió i servei 
de bugaderia i 
subministrament de 
material fungible no 
sanitari de la CSMS 

11.345.643,68 
 

ISS FACILITY 
SERVICES, SA 

 
22/11/2017 

 
4 anys 
 

CSMS 
15/17-D 

Subministrament d’equips 
d’impressió en modalitat 
de cost per còpia, així 
com el manteniment i 
subministrament de 
consumibles, encàrrec de 
la corporació de Salut del 
Maresme i la Selva 

261.254,16 
 
 

KYOCERA 
DOCUMENT 
SOLUTIONS 
ESPAÑA, SA 

 
 

15/11/2017 
 
 

3 anys 
 
 

CSMS CM 
42//17 

Servei porteria i control de 
l’Hospital Sociosanitari 
de Blanes de la CSMS 

      6.270,00 SERVICIOS 
SECURITAS, S.A., 27/09/2017 4 mesos 

CSC M 1/17 Subministrament de paper 39.124,00 
LYRECO ESPAÑA, 

SAU 21/07/2017 2 anys 

CSC E 4/15 
Subministrament de 
bisturís 22.649,00 

MEDTRONIC / 
TELIC / SUMINIS 
HOSPITALARIOS 06/07/2017 2 anys 

CSC E 7/15 
Subministrament d'equips 
d'infusió 51.776,28 

VÀRIES 
EMPRESES 08/08/2017 2 anys 

CSC F 6/16 
Subministrament de 
medicaments I (exclusius) 3.096.655,23 

VÀRIES 
EMPRESES 22/06/2017 1 any 
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