Acords 122 - 25112020 (479191)
Data: 15/04/2021

Consell Rector de la Corporació
de Salut del Maresme i la Selva
Acta núm. 122
Sessió ordinària: 25 de novembre de 2020

RESUM DELS ACORDS ADOPTATS
Primer: Aprovar els Comptes Anuals 2019 amb 11 vots a favor, cap abstenció i cap vot en contra.
Segon: Aprovar l’acta de la reunió del Consell Rector corresponent al dia 30 de setembre de 2020.
Tercer: Aprovar el Pressupost 2020 i Bases d’Execució amb 11 vots a favor, cap abstenció i cap
vot en contra.
Quart: Aprovar la renovació de la Pòlissa de Cash Pooling amb una durada d’1 any i un import de
5.400.000€.
Cinquè: Ratificar la resolució de mesures especials en matèria de personal pel COVID-19 amb 10
vots a favor, cap abstenció i cap vot en contra.
Sisè:
a)

Conveni de col·laboració, subscrit en data 15 d’octubre de 2020, entre l’Ajuntament de Tordera,
l’Institut Català de la Salut – Àmbit Girona i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, per a la
realització del Programa d’Atenció al Domicili a l’Alta Voluntària (PADAH) del municipi de
Tordera.

b)

Conveni de col·laboració, subscrit en data 20 d’octubre de 2020, entre l’Ajuntament de Sant Pol
de Mar, l’Institut Català de la Salut – Àmbit Girona i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva,
per a la realització del Programa d’Atenció al Domicili a l’Alta Voluntària (PADAH) del
municipi de Sant Pol de Mar.

Quart: Aprovacions de les adhesions/contractes següents:

Adhesió acord Marc
Expedient

/20 SDA M 1/20

Títol

rocediment

ontracte específic de guants del sistema dinàmic
d’adquisició d’EPIS
SUBMINISTRAMENT de MASCARETES

CSC F 11/20
CSC F 10/20
CSC F 9/20

Import
tació sense Iva

vat acord marc

88.277,90

mesos

vat acord marc

139.345

mesos

rd Marc del subministrament de MEDICAMENTS II vat acord marc
86.741,31
(genèrics)
Marc del subministrament de MEDICAMENTS PERvat acord marc
267.994,12
LEROSI MULTIPLE
Marc del subministrament de PROVESvat acord marc
NÒSTIQUES
CUTÀNIES
D'AL·LÈRGIA
i
11.146,40
NOTÈRAPIA (VACUNES)

1

a contracte
nicial

anys
anys
1 any

Concursos a aprovar
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Títol

Procediment

i de manteniment integral d’equips electromèdics de radiologia per les
de radiodiagnòstic de l’ Hospital Sant Jaume de Calella i a l’Hospital Obert
rcal de Blanes
i manteniment equips d'electromedicina AGFA GE i SIEMENS
inistrament del material i equipament per a la realització de tècniques
munohistoquímica i farmacodiagnòstic, així com la cessió, durant la
cia del contracte, de l’equipament i manteniment necessaris per a la
ació d’aquestes tècniques per a la Corporació de Salut del Maresme
elva
i integral de Gestió i dispensació de la medicació i material sanitari
suaris de la unitat de residència de l'Hospital Asil Sant Jaume de
s i de l'Asil Nicolau Font de Lloret de Mar per encàrrec de la
oració de Salut del Maresme i la Selva
i de mediacio i contractacio de la pòlissa d’assegurança de tot risc
nys materials per a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
i d’auditoria financera sobre els comptes anuals de l’entitat pública
oració de Salut del Maresme i la Selva pels exercicis 2021 i 2022

2

Import
Licitació sense Iva

Durada
contracte
inicial

40.000 €

1 any

237.000€

1 any

Obert

631.620,00€

4 anys

Obert

Sense cost

2 anys

Obert

67.000 euros

1 any

Obert

52.000 euros

2 anys

Negociat
exclusivitat

