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Consell Rector de la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva 
Acta núm. 127 
Sessió ordinària: 21 de juliol de 2021 

 
 

RESUM DELS ACORDS ADOPTATS 

 
Primer: Aprovar les actes de les sessions del Consell Rector corresponents als dies 26 de maig 
de 2021 i al 30 de juny de 2021. 
 
Segon: Aprovar la rectificació de la descripció de la finca coneguda com l’Hostal Vell, finca 
registral numero 10996 i Facultar al Sr. Lluís Franch Viñas, en la seva qualitat de Gerent de la 
Corporació de Salut del Maresme i la Selva, per atorgar els documents públics o privats 
necessaris per formalitzar la rectificació de la descripció de l’immoble conegut com a Hostal Vell 
(finca registral numero 10996). 
 
Tercer: Aprovar: 
a) Acceptar el càrrec de conseller de Interhospitalia 2, AIE 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. 

b) Atorgar i subscriure tots aquelles documents, públics o privats, que siguin congruents amb les 
facultats que es confereixen en aquest poder, el qual serà interpretat amb la major amplitud, 
I d’altra banda: 

 
-Es faculta expressament al secretari de la CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA 
SELVA i al gerent  perquè, indistintament, puguin elevar a públic aquest acord i fer els tràmits 
o esmenes que siguin necessàries fins a la seva inscripció en el registre que correspongui. 
 

Quart: Aprovar l’aplicació de la circular del CatSalut de directrius entorn a l’adopció de mesures 
excepcionals en matèria de regim de personal per fer front a la COVID-19. 
 
Cinquè: 

a) Pròrroga i modificació 2021 de l’Acord d’aplicació addicional, subscrit en data 18 d’agost 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 2021 de l’Acord d’aplicació addicional, subscrit en data 18 d’agost 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 Traumatologia, concretament 
en la patologia del raquis. 
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c) Pròrroga 2021 i 2022 del Conveni del 22 d’octubre de 2015, per al desenvolupament del 
programa de cribratge de càncer de còlon a la Selva Marítima i l’Alt Maresme entre l’Institut 
d’Assistència Sanitària i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.  
 
Sisè: Aprovacions de les adhesions/contractes següents: 

 

Adhesió acord Marc 
 

Expedient Títol Procediment 
Import  

Licitació sense 
Iva 

Durada 
contracte 

inicial 

CSC F 6/21   Acord Marc del subministrament de medicaments 
ANTIRETROVIRALS 

Derivat acord 
marc 2.093.020,16€ 1 any 

 
 

Concursos a ratificar  
 
 

Expedient Títol Procediment 
Import  

Licitació sense 
Iva 

Import 
Adjudicació 
 sense Iva 

Empresa 
Adjudicada 

 Data  
Adjudicació 

CSMS 4/21-S SERVEI CONTROLADORS AL  
HALL D'HOSPITAL CALELLA I  BLANES Emergència 55.236,72€ 55.236,72€ 

SECURITAS 
SEGURIDAD 
ESPANA SA 

28.06.2021 

CSMS 13/21-S SERVEI D’EMPLATAT  
INDIVIDUAL SOCIOSANITARI LLORET Emergència 28.885,19€ 

 28.885,19€ SERHS FOOD 
AREA SL 02.01.2021 

 

Concursos a aprovar 
 

Expedient Títol Procediment Import  
Licitació sense Iva 

Durada 
contracte 

inicial 

CSMS 10/21-N 
CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI 

D’ODONTOLOGIA A LES DEPENDÈNCIES DE L’ABS DE 
LLORET I L’ABS DE CALELLA 

Mixt: concessió 
serveis/serveis 

 
Ingrés:72.000€ 

Despesa:105.000€ 
 

3 anys 

CSMS PN 5/21-N SUBM MAQUINÀRIA SALA PROVES: Videoendoscopi i 
Broncoscopi  

Negociat per 
exclusivitat 58.064,00€ ---- 
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