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Consell Rector de la Corporació 

de Salut del Maresme i la Selva 

Acta núm. 132 

Sessió ordinària: 9 de febrer de 2022 

 

 

 

RESUM DELS ACORDS ADOPTATS 

 

Primer: Aprovar per unanimitat dels membres del Consell, l’acta de la sessió extraordinària del 
Consell Rector corresponent al dia 15 de desembre de 2021. 

 
Segon: Aprovar per unanimitat dels membres del Consell, el nomenament del Sr. Daniel Martínez 
de Dalmases, proveït de DNI 43698334-J, com a Secretari del Consell Rector de la Corporació de 
Salut del Maresme i la Selva, per al període estatutari de 4 anys. 
 
Facultar al President de la Corporació per a subscriure qualsevol document públic o privat en 
relació a aquest nomenament, si escaigués. 

 

Tercer: Aprovar per unanimitat dels membres del Consell la modificació parcial de l’Organigrama 
de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, d’acord amb el document annex a la present 
acta. 

 

Quart: Aprovar i/o ratificar els convenis o acords annexes a convenis següents: 

 

a) Conveni de col·laboració subscrit en data 22 de desembre de 2021, entre l’Ajuntament de 
Tordera, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i l’Institut Català de la Salut per a la 
realització del programa d’atenció al domicili a l’alta hospitalària (PADAH) del municipi de 
Tordera.   

 
b) Conveni de col·laboració subscrit en data 3 de gener de 2022, entre l’Institut Català de la Salut 

i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva per a l’execució de la campanya de vacunació 
destinada al control de la Covid-19 en els centres de vacunació poblacional tipus B i C, en el 
marc del sistema públic de salut Catalunya. 

 

c) Pròrroga per a l’any 2022 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. 
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Cinquè: Aprovar les adhesions/contractes següents: 

 

Adhesió acord Marc 

 

Expedient Títol     Procediment 
Import  

Licitació  
sense Iva 

   Durada  
  contracte      

inicial 

    CE 5/21 CSC F 1/19 

   Contracte específic del subministrament del 
medicament INFLIXIMAB 120 MG SOLUCION 

    INYECTABLE SC (PLUMA/JER PREC derivat del 
sistema dinàmic d'adquisició de medicaments 

exclusius). 

Sistema  
Dinàmic 

d'Adquisició 
  14.077,50 € 1 any 

CSC M 21/21 Subministrament de TIRES REACTIVES Acord Marc    354.686,40 € 1 any 

 
Licitacions a aprovar amb afectació pressupostària per als exercicis futurs 

Article 11.1 j) Estatuts de la CSMS 
 

Expedient Títol      Procediment 
Import  

Licitació  
sense Iva 

    Durada   
    contracte 

    inicial 

    CSMS 4/22-D 

Serveis d’implantació de la versió S/4 HANA, del 
programari SAP, així com el servei de manteniment 

evolutiu, correctiu i preventiu de l’actual programari 
SAP R/3, fins a l’efectiva implantació del primer, 

per a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 

Obert   
   harmonitzat 

     948.219,00 € 3 anys 

 


