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ACORDS DEL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE 
BARCELONA ADOPTATS A LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2015 
 
 
PRIMER.- Aprovar els objectius del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona corresponents a 
l’anualitat 2016 segons allò establert al document que consta adjunt a l’acta de la sessió.  
 
 
SEGON.- Aprovar el pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona corresponent a 
l’exercici 2016, amb una previsió d’ingressos i despeses equivalent a 309.625.952,26 euros, 
segons es disposa al document que queda incorporat a l’acta de la sessió. 
 
 
TERCER.- Aprovar els preus i tarifes aplicables per l’activitat desenvolupada pels centres del 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per a l’exercici 2016, que queden incorporades a la 
relació adjunta a l’acta de la sessió. 
 
 
QUART.- Aprovar els preus i tarifes relatius a la formació interna del Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona promoguda per la Direcció de Recursos Humans segons la documentació que 
queda incorporada a l’acta de la sessió. 
 
 
CINQUÈ.- Acords en matèria de contractació del sector públic: 
 
Servei de bugaderia i desinfecció de roba 
 
Aprovar la contractació del servei de bugaderia i desinfecció de roba dels Centres del Consorci 
Mar Parc de Salut de Barcelona per un import de 3.270.197,67 € IVA inclòs. 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 227.0089 del Press. 2016, 2017, 2018 i 2019, es 
faran els tràmits necessaris per garantir l’existència de crèdit adequat i suficient pel compliment 
del contracte als esmentats exercicis. 
Facultar a la gerent del Consorci per acordar l’adjudicació i realitzar quants tràmits siguin 
necessaris per la formalització del corresponent contracte. 
 
Servei de pintura 
 
Aprovar la contractació del servei de pintura dels Centres del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona per un import de 634.157,37 € IVA inclòs. 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 210.0001 del Press. 2016, 2017, 2018 i 2019, es 
faran els tràmits necessaris per garantir l’existència de crèdit adequat i suficient pel compliment 
del contracte als esmentats exercicis. 
Facultar la gerent del Consorci per acordar l’adjudicació i realitzar quants tràmits siguin 
necessaris per la formalització del corresponent contracte. 
 
 
Servei de missatgeria i transport de mostres 
 
Aprovar la contractació del servei de missatgeria i transport de mostres dels Centres del Consorci 
Mar Parc de Salut de Barcelona per un import de 736.507,69 € IVA inclòs. 
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Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 222.0001 del Press. 2016, 2017, 2018 i 2019, es 
faran els tràmits necessaris per garantir l’existència de crèdit adequat i suficient pel compliment 
del contracte als esmentats exercicis. 
Facultar la gerent del Consorci per acordar l’adjudicació i realitzar quants tràmits siguin 
necessaris per la formalització del corresponent contracte. 
 
 
Pròrroga del Contracte de gestió íntegra del servei de cuina i alimentació de l’Hospital del Mar, 
Centre Peracamps, Centre Fòrum de l’Hospital del Mar i Centres Assistencials Emili Mira i López, 
i l’explotació del bar-cafeteria del Centre Fòrum de l’Hospital del Mar 
 
PRORROGAR el contracte que fa referència a la gestió íntegra del servei de cuina i alimentació 
de l’Hospital del Mar, Centre Peracamps, Centre Fòrum de l’Hospital del Mar i Centres 
Assistencials Emili Mira i López, i l’explotació del bar-cafeteria del Centre Fòrum de l’Hospital del 
Mar, per un termini de 25 mesos a partir de l’1/01/2016 fins al 31/01/2018, adjudicat a l’empresa 
SODEXO ESPAÑA SA, amb NIF: NIF A-08427296 i amb domicili a Recinte Industrial Colònia 
Güell, Edifici Tint Vell, c/. C núm. 24, 08690 Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), per mutu 
acord entre les parts, per un import de 7.673.556,77 €, IVA inclòs (6.975.960,70 € + 697.596,07 
€, 10% d’IVA). 
AUTORITZAR la despesa amb càrrec a la Part. 227.0006 del Press. 2016, 2017 i 2018, es faran 
els tràmits necessaris per garantir l’existència de crèdit adequat i suficient pel compliment del 
contracte als esmentats exercicis. 
PROCEDIR a la signatura de la pròrroga del contracte en el termini legalment establert facultant 
a la gerent per la formalització del mateix. 
NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari. 
 
 
Subministrament de medicaments (ICS CS/CC00/1100536051/16/PNSP) 
 
Aprovar la contractació del subministrament de fàrmacs relatiu a l’expedient 
CS/CC00/1100536051/16/PNSP, promogut per l’ICS, aprovant la despesa corresponent de 
20.983.883,73 € amb càrrec al pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
corresponent a l’exercici 2016. 
Facultar a la gerència la realització de quants tràmits siguin necessaris per a la formalització dels 
corresponents contractes.  
 
 
Subministrament de medicaments (ICS CS/CC00/1100538870/16/MAR) 
 
Aprovar la contractació del subministrament de fàrmacs relatiu a l’expedient 
CS/CC00/1100538870/16/MAR, promogut per l’ICS, aprovant la despesa corresponent de 
12.247.027,55 € € amb càrrec al pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
corresponent a l’exercici 2016. 
Facultar a la gerència per la realització de quants tràmits siguin necessaris per a la formalització 
dels corresponents contractes.  
 
 
Subministrament de guants (CSC E 1/14) 
 
 Autoritzar la contractació derivada de l’Acord Mar per a la contractació del subministrament de 
guants, formalitzat pel Consorci de Salut i Social de Catalunya, al qual es troba adherit el 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona a través de l’expedient CSC E 1/14, per un import de 
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338.423,22 € (IVA inclòs) amb càrrec al pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
corresponent a l’anualitat 2016. 
Facultar a la gerència per la realització de quants tràmits siguin necessaris per a la formalització 
dels corresponents contractes. 
 
 
SISÈ.- Aprovar l’encàrrec de gestió dels serveis de diagnòstic per la imatge del Consorci Mar 
Parc de Salut de Barcelona a la societat Imatge Mèdica Intercentres, S.L. en els termes de la 
proposta de conveni que s’adjunta a l’acta de la sessió. 
Facultar expressament al president del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per a la 
formalització del conveni. 
 
 
SETÈ.- Aprovar la formalització de la proposta d’addenda al Conveni de 3 de novembre de 2014, 
entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona relatiu al 
finançament, execució i adscripció de les obres d’ampliació de l’Hospital del Mar amb l’objecte de 
fer efectiva una aportació addicional equivalent a 4 milions d’euros amb destí a la finalització de 
la Fase 1B HM del Pla director d’infraestructures de l’Hospital del Mar. 
Facultar expressament al president del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per a la 
formalització del conveni. 
 
 
VUITÈ.- Designacions: 
 
Designar al Sr. Rafael de la Torre i Fornell com a membre del patronat de la  Fundació Centre de 
Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) en representació del PSMAR, pel termini màxim 
establert als estatuts de la fundació.  
 
Proposar la ratificació de la Sra. Olga Pané en el càrrec de vocal del patronat de la Fundació 
Institut Mar d’Investigacions Mèdiques pel termini màxim establert als estatuts de la fundació. 
 
Designar a la Sra. Olga Pané i Mena com a representat ordinària del PSMAR a la Junta General 
de la societat Imatge Mèdica Intercentres, S.L., ratificant els actes portats a terme en aquesta 
condició.    
 
 
NOVÈ.- Aprovar la novació del Contracte Mar d’Operacions Financeres entre el Consorci Mar 
Parc de Salut de Barcelona i el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a la seva adaptació al 
Reglament EU 648/2012 (EMIR), facultant expressament a la Sra. Olga Pané i Mena, gerent del 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, per a la seva formalització. 
 
 
DESÈ.- Acord en matèria de modificació pressupostària: 
 
-  Ampliar en 1.283.811,63 euros les partides 221.0005 de despeses i la partida 317.0001 
d’ingressos, degut a major activitat de dispensació de medicació hospitalària ambulatòria, segons 
proposta de 25 de novembre de 2015. 
 
- Ampliar en 1.249.685,90 les partides 221.0005 de despeses i la partida 317.0001 
d’ingressos, degut a major activitat de dispensació de medicació hospitalària ambulatòria, segons 
proposta de 9 de novembre de 2015.  
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- Traspassar una partida equivalent a 56.658,92 euros de Capítol VI al Capítol I del 
pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, per tal de fer front a la despesa 
corresponent a la contractació d’un enginyer industrial per al control i execució de projectes 
vinculats a l’obra d’ampliació de l’Hospital del Mar.  
 
 
- Traspassar una partida equivalent a 1.795.698,77 euros de Capítol III al Capítol IX del 
pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, per tal de donar compliment a les 
instruccions de la Direcció General d’Anàlisi i Seguiment de els Finances Públiques, en el sentit 
d’amortitzar endeutament amb càrrec a l’estalvi obtingut en despesa financera com a 
conseqüència dels efectes del pla de finançament del pagament a proveïdors a 0% d’interès.  
 
- Traspassar una partida de 57.999,97 euros del Capítol III al Capítol IX del pressupost del 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per tal de fer front les necessitats de disponibilitat 
pressupostària per haver de fer front al reintegrament parcial d’un préstec garantit al seu dia pel 
Consorci. 
 
 
 
L’acta corresponent a la reunió de 21 de desembre va ser aprovada per unanimitat en data 18 de 
gener de 2016. 
 


