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Consell Rector de la Corporació 

de Salut del Maresme i la Selva 

Acta núm. 133 

Sessió ordinària: 23 de març de 2022 

 

 

RESUM DELS ACORDS ADOPTATS 

 

Primer: Aprovar per unanimitat dels membres del Consell, l’acta de la sessió ordinària del Consell 
Rector corresponent al dia 9 de febrer de 2022. 

 
Segon: Aprovar per unanimitat dels membres del Consell, el tancament pressupostari de l’exercici 
2021 de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva d’acord amb el quadre annex a l’acta. 
 

Tercer: Aprovar per unanimitat dels membres del Consell, la sol·licitud d’una aportació de capital 
al Servei Català de la Salut, per import 2.443.486,92 euros, amb l’objecte de fer front a 
l’amortització de capital dels crèdits vigents, i facultar expressament al gerent de la Corporació per 
a la seva sol·licitud i per a la signatura de qualsevol document necessari per a aquesta finalitat. 

 

Quart: Aprovar per unanimitat dels membres del Consell, la sol·licitud d’una aportació de capital 
al Servei Català de la Salut, per import 1.000.000 d’euros, amb l’objecte de finançar inversions de 
l’anualitat 2022, i facultar expressament al gerent de la Corporació per a la seva sol·licitud i per a 
la signatura de qualsevol document necessari per a aquesta finalitat. 

 

Cinquè: Aprovar per unanimitat dels membres del Consell, els conceptes retributius i 
remuneracions no regulats pel Conveni Col·lectiu aplicable al personal de la Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva, d’acord amb el quadre annex a l’acta. 

 
Sisè: Aprovar per unanimitat dels membres del Consell, l’abonament del romanent de les DPOs 
de l’anualitat 2021, per l’import que consta en el quadre següent: 

 
Brut 1.220.569,32 

Cost SS Empresa 243.941,79 

Cost total 1.464.511,11 

Líquid a pagar 988.339,21€ 

 
 
 
Setè: Aprovar per unanimitat dels membres del Consell, el Pla de Renovació Tecnològica Integral 
de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, als efectes de l’establert al punt 2.3 de les bases 
reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa específic de suport a la 
renovació tecnològica (PERT) promogut pel Servei Català de la Salut, segons Ordre de 
SLT/235/2020, de 31 de desembre. 
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Vuitè: Ratificar per unanimitat dels membres del Consell, la resolució del President del Consell 
Rector d’aprovació de la despesa corresponent a la pòlissa de responsabilitat civil de les anualitats 
2022 a 2026, així com el servei de mediació corresponent, d’acord amb la licitació tramitada pel 
Servei Català de la Salut, que s’adjunta annexa a l’acta. 
 
Novè: Aprovar per unanimitat dels membres del Consell, facultar al gerent per a poder subscriure 
convenis de col·laboració en nom del Consorci quan no tinguin contingut econòmic, i que seran 
ratificats amb posterioritat a la següent reunió del Consell. 

 

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

 

a) Protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de Calella i la Corporació de Salut del Maresme i la 
Selva, subscrit en data 18 de març de 2022, per a la realització del programa d’atenció al domicili 
a l’alta hospitalària (PADAH) del municipi de Calella per al període 2022-2023. 
 

b) Addenda segona a l’Encomana de gestió de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva al 
Consorci Sanitari del Maresme per a la realització del servei sanitari d’aparell digestiu, subscrita 
en data 3 de juny de 2019, per incloure la realització de l’activitat de cribratge de càncer de còlon 
del Programa detecció precoç càncer colorectal (PDPCCR) de la Corporació de Salut del Maresme 
i la Selva practicada a l’Hospital de Mataró. 
 

c) Addenda específica al Conveni Marc de col·laboració subscrit en data 3 de juliol de 2019, entre el 
Banc de Sang i Teixits, Laboratori de Referència de Catalunya i Corporació de Salut del Maresme 
i la Selva, en l’àmbit de serveis de transfusió. 
 

d) Conveni de col·laboració entre el Consorci de Salut i Social de Catalunya i la Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva, subscrit en data 28 de febrer de 2022, per a la formalització del compromís 
de participació en el hub iNexes-CSC amb l’objectiu d’establir una xarxa de col·laboració per 
promoure el desenvolupament i l’escalabilitat de projectes innovadors.  

 

Onzè: Aprovar per unanimitat dels membres del Consell, els contractes i licitacions següents: 

 

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 1.049.480,00 € 3 anys 

CSMS 1/22-S 
Servei d’emplatat individual al sociosanitari de 

Lloret de Mar i sociosanitari de Blanes de 
la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 

Emergència 27.047,98 € 
6 mesos 

(total) 

CSMS 5/22-D 
Subministrament d’EPIS per a la Corporació de Salut  

del Maresme i la Selva. 
Emergència 132.875 € 

5 mesos 
(total) 
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