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Consell de Govern  
Consorci Sanitari de Terrassa 
Acta núm 6/2018  
Sessió ordinària: 19 de juny de 2018  
 

RESUM DELS ACORDS  ADOPTATS: 
 
Primer: Aprovar l’acta  5/2018, corresponent a la reunió del 22 de maig de 2018. 
Segon: Aprovar els comptes anuals 2017, segons document adjunt. 
Tercer:   
 A)  

A.1 Aprovar la contractació que es detalla a continuació, el període d’execució de la 

qual és de caràcter plurianual. 

 
Concepte Import anual sense 

impostos 
Vigència màxima 

Servei de 
manteniment de 

maquinari i programari 
de microinformàtica 

 
127.200,00€ 

 
Quatre anys més un 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 E 9/16 
 

Concepte Import anual sense 
impostos 

 

Subministrament de 
Material d’esterilització 

 
37.176,32€ 

Dos anys més un de 
possible pròrroga 

 
C) Aprovar la contractació que es detalla a continuació, el període d’execució de la 
qual és de caràcter plurianual. 
 
C.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 i l’Institut Català de la Salut, mitjançant contracte derivat de l’Acord 
Marc  segons expedient  CSC ICS 1/18 
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Concepte Import anual sense 
impostos 

 

Subministrament 
agregat de 

medicaments pel 
tractament del VHC 

 
998.031,61€ 

 

 
10 mesos + 3 anys 

 

 
 
D)  
D.1 Aprovar la contractació que es detalla a continuació, el període d’execució de la 
qual és de caràcter plurianual. 
 

Concepte Import anual sense 
impostos 

Vigència màxima 

Servei de vigilància i 
transport diners 

 
498.833,55€ 

 
5 anys 

 
E) 
E.1 Deixar sense efectes l’aprovació de l’expedient que es detalla a continuació, 
aprovat pel Consell de Govern en sessió del 19 de setembre de 2017 
 

Concepte Import anual sense 
impostos 

Vigència màxima 

Subministrament  
d’ecògrafs mitjançant 
arrendament operatiu 

 
137.742,89€ 

 
4 anys més dos de 
possible pròrroga 

 
E.2 Aprovar l’expedient de contractació que es detalla a continuació el període 
d’execució del qual és de caràcter plurianual 
 

Concepte Import anual sense 
impostos 

Vigència màxima 

Subministrament  
d’ecògrafs mitjançant 
arrendament operatiu 

 
189.921,24€ 

 
5 anys 

 
F) 
F.1 Deixar sense efectes l’aprovació de l’expedient que es detalla a continuació, 
aprovat pel Consell de Govern en sessió del 19 de setembre de 2017 
 

Concepte Import anual sense 
impostos 

Vigència màxima 

Subministrament de 
l’equipament i líquids 

per al servei 
d’hemodiàlisi 

mitjançant 
arrendament operatiu 

 
 

460.564,95€ 

 
 

4 anys, més 2 de 
possible pròrroga 
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F.2 Aprovar l’expedient de contractació que es detalla a continuació el període 
d’execució del qual és de caràcter plurianual 
 

Concepte Import anual sense 
impostos 

Vigència màxima 

Subministrament de 
l’equipament i líquids 

per al servei 
d’hemodiàlisi 

mitjançant 
arrendament operatiu  

 
 

582.116,87€ 

 
 

5 anys 

 
 
 
La Secretària       Vist-i-plau 
 
 
 
 
 
                
 

El President 
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