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Consell de Govern  
Consorci Sanitari de Terrassa 
Acta núm 4/2018  
Sessió ordinària: 24 de abril de 2018  
 

 
 
 

RESUM DELS ACORDS  ADOPTATS: 
Primer: Aprovar l’acta  3/2018 , corresponent a la reunió del 20 de març de 2018. 
 
Segon: Aprovar els comptes anuals 2017. 
 
Tercer: Prendre coneixement de l’informe de control financer corresponent a 
l’exercici 2016 i de l’informe d’actuació. 
            
Quart: Aprovar la modificació dels  Estatuts del Consorci Sanitari de Terrassa. 
 
Cinquè: Aprovar fer efectiu en data 30 d’abril de 2018, l’abonament del  retorn del 
20,77% de la Paga Extra del 2012, en aplicació del Decret Llei 2/2018, de 9 de març, 
de recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de 
desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. 
 
Sisè:  
A)  
A.1 Aprovar la contractació que es detalla a continuació,  el període d’execució de la 
qual és de caràcter plurianual. 
 
A.2 Facultar a l‘òrgan de contractació de Consorci Sanitari de Terrassa per tal 
d’exercir totes les accions oportunes conduents a la contractació del 
subministrament en adhesió a la central de compres del Consorci de Salut i Social 
de Catalunya mitjançant contracte derivat de l’Acord Marc segons expedient CST 
CSC F 4/17 
 
 
 

Concepte Import anual sense 
impostos 

Vigència màxima 

Subministrament de 
Contrastos radiològics 

 
156.342,28€ 

 

Dos anys més dos de 
possible pròrroga 
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B) Aprovar la contractació que es detalla a continuació,  el període d’execució de la 
qual és de caràcter plurianual. 
 
 

Concepte Import anual sense 
impostos 

 

Servei d’una 
plataforma on-line 

d’anàlisi i 
benchmarkiing per a 

l’obtenció d’indicadors 
de qualitat 

 
 

23.200,00€ 
 
 

 
 

1 any més un de 
possible pròrroga 

 
C)  
C.1 Aprovar   la  contractació que es detalla a continuació,  el període d’execució de 
la qual és de caràcter plurianual. 
 
C.2 Facultar a l‘òrgan de contractació  de Consorci Sanitari de Terrassa per tal 
d’exercir totes les accions oportunes conduents a la contractació del 
subministrament en adhesió a la central de compres del  Consorci de Salut i Social 
de Catalunya mitjançant contracte derivat de l’Acord Marc segons expedient CST 
CSC M 8/17 
 
 

Concepte Import anual sense 
impostos 

Vigència màxima 

Subministrament de 
Bosses de residus 

 
58.696,91€ 

 

Dos anys més un de 
possible pròrroga 

 
 
 
D) 
D.1 Aprovar la contractació que es detalla a continuació,  el període d’execució de la 
qual és de caràcter plurianual. 
 
D.2 Facultar a l‘òrgan de contractació  de Consorci Sanitari de Terrassa per tal 
d’exercir totes les accions oportunes conduents a la contractació del 
subministrament en adhesió a la central de compres del  Consorci de Salut i Social 
de Catalunya mitjançant contracte derivat de l’Acord Marc segons expedient CST 
CSC M 9/17 
 

Concepte Import anual sense 
impostos 

Vigència màxima 

Subministrament de 
Reservoris 

 
37.682,00 € 

Dos anys més un de 
possible pròrroga 
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E) Aprovar   la contractació que es detalla a continuació. 
 
 

Concepte Import anual sense 
impostos 

 

Subministrament  de 
maquinari de 

microinformàtica 

 
56.050,00€ 

 

 

 
 
 
 
 
La Secretària            Vist-i-plau 
 
 
 
               

     El President 
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