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Consell Rector de la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva 
Acta núm. 123 
Sessió ordinària: 27 de gener de 2021 

 
 

RESUM DELS ACORDS ADOPTATS 

Primer: Aprovar l’acta de la reunió del Consell Rector corresponent al dia 25 de novembre de 
2020. 
 
Segon: Ratificar l’aprovació de la normativa de promoció interna i de la convocatòria publica de 
la CSMS. 
Tercer: 

a) Acord d’aplicació addicional subscrit en data 6 de juliol de 2020 entre l’Institut Català de la 
Salut (Hospital de Girona Dr. Josep Trueta) i la Corporació de Salut del Maresme i la 
Selva (Hospital Comarcal de Blanes), per al desplegament de l’aliança estratègica 
establerta en l’Acord Marc i vigent entre ambdues parts, per a la posada en marxa d’una 
col·laboració assistencial en l’especialitat de Neurologia, superespecialitat de 
Neuropsicologia.  

 
b) Pròrroga i modificació per a l’any 2021 del Conveni de col·laboració, subscrit en data 17 

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 diagnòstic.  

 
Quart: Aprovacions de les adhesions/contractes següents: 

 

Concursos a aprovar 
 

Títol Procediment Import  
Licitació sense Iva 

Durada 
contracte 

inicial 

Servei de porteria i control d'accessos de l'Hospital Socio Sanitari de 
Blanes Obert  36.000 euros 2 anys 

Servei d’auditoria financera sobre els comptes anuals de l’entitat 
pública Corporació de Salut del Maresme i la Selva  
 

Obert  87.000 euros 3 anys 

Servei de manteniment de zones verdes per a la CSMS Obert 30.314,24 euros 2 anys 

Servei de serralleria metàl·lica per a la CSMS Obert 160.000 euros 2 anys 

Servei de monitorització dels sistemes informàtics de la CSMS Obert 44.000 euros 2 anys 

Servei per a la realització d’exploracions de densitometria òssia amb 
el lliurament dels informes assistencials per a pacients de la CSMS 

Obert 31.740 euros 1 any 
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