Acords 120 - 08072020 (476120)
Data: 01/10/2020

Consell Rector de la Corporació
de Salut del Maresme i la Selva
Acta núm. 120
Sessió ordinària: 8 de juliol de 2020

RESUM DELS ACORDS ADOPTATS
Primer: Aprovar les actes de les sessions del Consell Rector corresponents als dies 12 de febrer
de 2020, 17 de març de 2020 i 11 de maig de 2020.
Segon: Aprovar l’elecció del Sr. Miquel Carreras Massanet per ocupar el càrrec de Vicepresident
del Consell Rector de la CSMS per 9 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.
Tercer: Aprovar l’atorgament de poders per a plets a la Sra. Montserrat Rusiñol Tremolosa per 9
vots a favor, cap en contra i cap abstenció.
Quart:
a) 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 data 1 d’octubre de 2019,
en els àmbits de les proves diagnòstiques de laboratori.
b) Conveni de col·laboració subscrit en data 6 de febrer de 2020, entre l’Institut Català de la
Salut i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, per a la realització d’exploracions
complementàries de suport al diagnòstic sol·licitades pels centres de l’Institut Català de la Salut
(proves de radiodiagnòstic, laboratori i/o gabinets d’atenció especialitzada).
Cinquè: Ratificar les adjudicacions i fer les aprovacions dels contractes següents:

Adhesió acord Marc
Expedient

CSC F 3/20

Títol

ord Marc
renteral

dels

Durada
Import
contracte
citació sense Iva
inicial

Procediment

subministraments

de

nutrició

erivat acord marc

34.936 euros

2 anys

Concursos a ratificar
Expedient

Títol

Import
Import
citació sense djudicació
Iva
sense Iva

Procediment

Empresa Adjudicada

MS 8/20-N

ministrament de guants per a la Corporació de
ut del Maresme i la Selva (maig)
ergència

25.000

MS 9/20-N

ministrament d’una torre d’endoscopia per
rinolaringología per a CCEE de l’Hospital de
ella per a la CSMS
ergència

49.754,02

49.754,02 OMEDIC QUIRURGICA SL

25/05/2020

MS 10/20-S

ministrament de 120 unitats de bates
ermeables de categoria sanitària-1 UNI EN
95 per a la CSMS
ergència

2.916,00

MONTSERRAT VIGUERAS
2.916,00 RCIA

06/05/2020

1

25.000

RNA IMPORT MEDICA, S.A.
MEDICA)

Data
Adjudicació
04/05/2020

ministrament de 250 unitats de bates
ermeables de categoria sanitària-1 UNI EN
95 per a la CSMS
ergència

4.750,00

MONTSERRAT VIGUERAS
4.750,00 RCIA

29/05/2020

MS 13/20-N

vei de reforç del servei de neteja per la CSMS ergència

80.381,35

80.381,35 FACILITY SERVICES S.A.

29/05/2020

MS 14/20-S

vei de subministrament de contenidors,
ollida, transport, tractament i eliminació de
dus sanitaris per a la CSMS
ergència

38.259,84

38.259,84 CL CONSENUR, SL

29/05/2020

MS 15/20-N

vei d’alimentació a l’Hospital Salut de Calella
a la CSMS
ergència

14.803,08

14.803,08 RHS FOOD AREA SL

29/05/2020

MS 17/20-S

ministrament de guants per a la Corporació de
ut del Maresme i la Selva (juny)
ergència

75.000
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MS 11/20-S

RNA IMPORT MEDICA, S.A.
75.000 MEDICA)

01/06/2020

1: Stryker Iberia SL i Johnson
hnson SA
2: MEDCOMTECH, SA
C M 18/17

ministrament de pròtesis de genoll, colze i
ents
vat acord marc

1.167.200,00

1.114.700,00 3: HERAEUS SA

29/05/2020

Concursos a aprovar
Expedient

Títol

Procediment

rvei de manteniment correctiu i evolutiu, el
anteniment de les llicencies i els sistemes
SMS PN 1/20-N ntegració i sistemes dels mòduls del programa de
stió clínica TESISHCE per a la CSMS
SMS 5/20-N

SMS 6/20-N
SMS 16/20-S

Negociat per
exclusivitat

rvei de manteniment integral de les instal·lacions i
uips no electromèdic de la Corporació de Salut del bert harmonitzat
aresme i la Selva
bministrament de vuit vehicles nous en modalitat de
Obert
nting per a la CSMS
rvei de missatgeria i transport intern per a la
bert harmonitzat
orporació de Salut del Maresme i la Selva

2

Durada
Import
contracte
citació sense Iva
inicial

880.000,00

2 anys

5.970.000,00

3 anys

103.800,00

4 anys

720.299,64

3 anys

