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ACORDS DEL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE 
BARCELONA ADOPTATS A LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 19 D’OCTUBRE DE 2015 
 
 
PRIMER. Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
corresponent a l’exercici 2015, en el sentit de comptabilitzar 5.098.241,33 euros a les partides 
317.0001 i 130.0001, d’ingressos i despeses, respectivament.  
 
 
SEGON. Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
corresponent a l’exercici 2015, en el sentit de comptabilitzar 5.415.456,88  euros a les partides 
317.0001 i 221.0005, d’ingressos i despeses, respectivament.  
 
 
TERCER. Aprovar la modificació de l’Annex I, corresponent a l’exercici 2015, del conveni de 
col·laboració entre l’Agència de Salut Pública, la Universitat Pompeu Fabra, la Fundació Centre 
de Recerca en Epidemiologia Ambiental i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona de 20 de 
gener de 2014, de modificació i per a la continuïtat de la Unitat Docent amb la finalitat de formar 
metges especialistes en medicina preventiva i salut pública. 
Facultar expressament a la Sra. Olga Pané i Mena per a la seva formalització. 
 
 
QUART. Autoritzar la pròrroga del permís d’ocupació del centre Dolors Aleu a favor de la societat 
Clínica Barceloneta, S.A. en els condicions establertes al conveni formalitzat en data 31 de juliol 
de 2012, facultant a la gerent per a realitzar quants tràmits siguin necessaris per a la 
formalització dels instruments jurídics que corresponguin. 
 
 
CINQUÈ. Designar al senyor Joan Puigdollers i Fargas com a vocal del patronat de la Fundació 
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) en substitució del senyor José Miguel 
López Botet i Arbona, per termini màxim establert als estatuts de l’esmentada fundació. 
 
 
SISÈ. Proposar al senyor Rafael de la Torre i Fornell com a membre del Consell d’Administració 
de la societat Laboratori de Referència de Catalunya, S.A. i, amb aquesta finalitat, comunicar-ho 
a la mateixa per tal que s’efectuï la corresponent designació per part de la Junta General. 
 
 
SETÈ. Aprovar la contractació del Subministrament successiu i continuat de lents intraoculars i 
anells de tensió capsular, amb destí al Servei d’Oftalmologia de l’Hospital de l’Esperança del 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per un import de 556.351,62 € IVA inclòs. 
 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 221.0004 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. 
 
Facultar la gerent del Consorci per exercir com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits 
siguin necessaris per la formalització del corresponent contracte. 
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VUITÈ. Autoritzar la formalització dels tràmits corresponents per a la contractació del 
subministrament de fàrmacs mitjançant adhesió als expedients de contractació de l’Institut Català 
de la Salut, dels expedients següents, autoritzant les corresponents despeses amb càrrec al 
pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona corresponent a l’exercici 2016.  
 

Expedient: CS/CC00/1100539807/16/AMUP 

CENTRE 
IMPORT ESTIMAT 
SENSE IVA (per 12 
mesos de consum) 

% 
FINANÇAMENT 

Centres de l’ICS 12.531.428,04 € 80,23% 

Consorci Mar Parc Salut 2.409.508,43 € 15,43% 

Gestió de Serveis Sanitaris, GSS 196.434,54 € 1,26% 

Institut d’Asssistència Sanitària, IAS 481.390,16 € 3,08% 

Fundació Institut de Recerca Hospital 
Universitari Vall d’Hebron 

Activitat de recerca, 
sense consums 

estimats pel 2016 
  

TOTAL 15.618.761,17 € 100,00% 

    
NOVÈ.  Aprovar la contractació del Subministrament de diversos equipaments de diagnòstic per 
la imatge i les Obres i instal·lacions d’adequació dels espais del Servei de Radiodiagnòstic 
destinats a aquests equipaments i del servei de manteniment de l’equipament subministrat per un 
import de 1.448.866,20 € IVA inclòs. 
Autoritzar la despesa amb càrrec al Press. 2016 i 2017, es faran els tràmits necessaris per 
garantir l’existència de crèdit adequat i suficient pel compliment del contracte a l’esmentat 
exercici. 
Facultar la gerent del Consorci per exercir com a òrgan de contractació realitzar quants tràmits 
siguin necessaris per la formalització del corresponent contracte. 
 
 
DESÈ. Facultar a la gerent del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per a actuar com a 
òrgan de contractació en relació a l’expedient CSC E 1/14, promogut pel Consorci de Salut i 
Social de Catalunya, i especialment per a la formalització de quants tràmits siguin necessaris per 
la contractació derivada de l’acord marc d’acord amb els plecs que regeixen la licitació.  
Autoritzar la despesa de 405.463,62 € (IVA inclòs), corresponents al pressupost anual del 
contracte que tindrà una durada màxima de 2 anys, sense possibilitat de pròrroga, amb càrrec al 
pressupost del Consorci Mar Par de Salut de Barcelona (partida. 221.0004). 
 
 
ONZÈ.. Facultar a la gerent del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per a actuar com a 
òrgan de contractació en relació a l’expedient CSC E 5/14, promogut pel Consorci de Salut i 
Social de Catalunya, i especialment per a la formalització de quants tràmits siguin necessaris per 
la contractació derivada de l’acord marc d’acord amb els plecs que regeixen la licitació.  
Autoritzar la despesa de 1.582.549,80 € (IVA inclòs), corresponents al pressupost anual del 
contracte que tindrà una durada màxima de 2 anys, sense possibilitat de pròrroga, amb càrrec al 
pressupost del Consorci Mar Par de Salut de Barcelona (partida. 221.0004). 
 
 
 
L’acta corresponent a la reunió de 19 d’octubre va ser aprovada per unanimitat en data 16 de 
novembre de 2015. 
 


