Acta núm. 7/2018
17 de juliol de 2018

Consell de Govern
Consorci Sanitari de Terrassa
Acta núm 07/2018

RESUM DELS ACORDS ADOPTATS:
Primer: Aprovar l’acta 06/2018, corresponent a la reunió del 19 de juny de 2018.
Segon: Donar-se per assabentat de l’informe definitiu d’auditoria financera a 31 de
desembre de 2017.
Tercer:
1.- Aprovar la sol·licitud de pròrroga per a l’any 2019 del Conveni de col·laboració
interadministratiu de data 1 de desembre de 2015 subscrit entre Secretaria d’Inclusió Social
i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP), del Departament de Benestar Social i
Família i el Consorci Sanitari de Terrassa que té per objecte establir les condicions i pactes
per a la prestació del servei de 40 places d’acolliment residencial per a persones grans
dependents a l’Hospital de Sant Llàtzer de la localitat de Terrassa “.
2.- Facultar al Director-Gerent del Consorci Sanitari de Terrassa per :
a)
Tramitar davant la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia
Personal (SISPAP), del Departament de Benestar Social i Família la sol·licitud de
pròrroga per a l’any 2019 del conveni de col·laboració interadministrativa que té
per objecte establir les condicions i pactes per a la prestació del servei de 40 places
d’acolliment residencial per a persones grans dependents a l’Hospital de Sant
Llàtzer de la localitat de Terrassa “.
b)
Subscriure el document de pròrroga per a l’any 2019 entre Secretaria
d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP), del Departament
de Benestar Social i Família i el Consorci Sanitari de Terrassa del conveni de
col·laboració interadministrativa que té per objecte establir les condicions i pactes
per a la prestació del servei de 40 places d’acolliment residencial per a persones
grans dependents a l’Hospital de Sant Llàtzer de la localitat de Terrassa “.
c) Exercir les accions necessàries conduents a l’execució de l’acord adoptat, fins i tot
les d’elevació a públic i de rectificació o esmena.
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Quart:
Primer. Aprovar la renovació per a l’exercici 2018 de l’actual pòlissa de Factoring amb
l’entitat “CaixaBank”, per import de 25.431.600 euros amb un tipus d’interès en base a
l’Euribor a tres mesos, amb un mínim del 0,5% d’interès, aplicant 4 punts bàsics menys al
tipus resultant, quedant com a tipus previst 0.46% a data d’avui, segons els valors establerts
a la Resolució de 2 de juny de 2017, de la Direcció General del Tresor, per la que s’actualitza
l’annex 1 inclòs en la Resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaría General del
Tresor i Política Financera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.
Segon. Condicionar la vigència de l’acord fins que hagin estat autoritzades les operacions
d’endeutament plantejades de conformitat amb allò establert a l’article 53 bis, lletra a, del
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
Tercer. Facultar el Sr. Alfredo Garcia Díaz, Director-gerent del Consorci Sanitari de Terrassa,
per determinar les condicions de la renovació; així com per atorgar tots aquells documents
públics o privats necessaris per formalitzar la pòlissa del contracte de Factoring esmentat,
d’acord amb les condicions establertes pel Consell de Govern.
Cinquè:
A)
A.1 Aprovar la contractació que es detalla a continuació, el període d’execució de la qual és
de caràcter plurianual.
Concepte
Servei de proves de
suport al diagnòstic

Import anual sense impostos
145.514,56 €

Vigència màxima
2 anys més dos de possible
pròrroga

B) Aprovar la contractació que es detalla a continuació, el període d’execució de la qual és de
caràcter plurianual.
B.1 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 3/17
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Concepte
Subministrament de
Medicament genèrics

Import anual sense impostos
621.023,79 €

vigència
1 any més 1 de possible
pròrroga

C) Aprovar la contractació que es detalla a continuació, el període d’execució de la qual és de
caràcter plurianual.
Concepte
Gestió de xarxes socials i
web corporativa de Salut
i més

Import anual sense impostos
8.880,00 €

Vigència màxima
1 any més 1 de possible
pròrroga

D)
D.1 Aprovar la contractació que es detalla a continuació de la que derivaran obligacions
econòmiques per a l’exercici 2019.
Concepte
Import anual sense impostos
Vigència màxima
Subministrament equip
convencional RX- CAP
135.000,00
Sant Llàtzer
E)
E.1 Aprovar la contractació que es detalla a continuació de la que derivaran obligacions
econòmiques per a l’exercici 2019.
Concepte
Subministrament de
monitors diagnosis
imatges RX

Import anual sense impostos

Vigència màxima

215.000,00

F)
F.1 Aprovar la contractació que es detalla a continuació, de la que derivaran obligacions
econòmiques per a l’exercici 2019.
Concepte
Import anual sense impostos
Vigència màxima
Instal·lació i adequació
d’espais per a estació
1.167.600,00
transformadora.
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G)
G.1 Aprovar l’expedient de contractació que es detalla a continuacióConcepte
Import anual sense impostos
Vigència màxima
Direcció d’obres estació
70.056,00
transformadora HT
H)
H.1 Ratificar la contractació que es detalla a continuació, el període d’execució de la qual és
de caràcter plurianual.
H.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 tramitat per la
Corporació Sanitaria Parc Taulí i entitats adherides, contracte derivat de l’Acord Marc segons
expedient 1948001P i tramitat mitjançant procediment de subhasta electrònica
Concepte
Subministrament
d’Energia Elèctrica

Import anual sense impostos
1.337.835,00

La Secretària
CPISR-1 C
ANTONIA
OLIVARES
HORTAL

2anys més 1 de possible
pròrroga

Vist-i-plau

CPISR-1 C
EUSEBI
CIMA
MOLLET

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C ANTONIA
OLIVARES HORTAL
Fecha: 2018.10.23
16:19:49 +02'00'

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C EUSEBI
CIMA MOLLET
Fecha: 2018.10.23
15:34:24 +02'00'

El President
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