
 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici Hospital del Mar 
Passeig Marítim, 25/29 I 08003 Barcelona I Telèfon 932 483 264 I Fax 932 483 263 
www.parcdesalutmar.cat 

 

ACORDS DEL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE 
BARCELONA ADOPTATS A LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 18 D’ABRIL DE 2016 
 
 
PRIMER.- Aprovar els objectius de la direcció del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
corresponents a l’exercici 2016, segons el desglossament i quantificació que consta al document 
que s’adjunta a l’acta de la sessió. 
 
 
SEGON.- Aprovar la creació d’una unitat competent en matèria de transparència, designant a la 
Sra. Cristina Iniesta i Blasco, adjunta a gerència, com a responsable de la mateixa. 
 
 
TERCER.- Aprovar la incorporació de la Sra. Cristina Iniesta i Blasco al Consell de Direcció del 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, modificant la composició d’aquest consell en els 
termes del present acord. 
 
 
QUART.-   Autoritzar a la Sra. Olga Pané i Mena, gerent del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona, perquè en representació d’ aquest sol·liciti al Servei Català de la Salut la realització 
de quantes actuacions siguin necessàries per a l’ abonament al Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona de 1.913.795,18 euros, relatius a l’ aportació per a l’ any 2016 pel finançament de l’ 
amortització del capital dels préstecs a llarg termini subscrits amb  “La Caixa”, el BBVA i BBVA-
BCL, per un valor de 24.879.337 €. 
 
 
CINQUÈ.- Aprovar la contractació del subministrament successiu i continuat de medicaments i 
sèrums mitjançant l’expedient 090/2016-SSC-PNSC, ratificant els actes adoptats per la gerent.  
 
Autoritzar la despesa de 642.625,52 € (614.366,62 € + 23.707,78 €, corresponent al 4% d’IVA + 
4.551,12 €, corresponent al 21% d’IVA) amb càrrec a la Part. 221.0005 del Press. del Consorci 
Mar Parc de Salut de Barcelona de 2016 i 2017, facultant a la gerent per a actuar com a òrgan de 
contractació.  
 
 
SISÈ.- Aprovar la contractació del subministrament successiu i continuat de iode i sistemes SISÈ 
d’injecció pel Servei de Diagnòstic per la Imatge expedient 125/2016-SSC-PORH, ratificant els 
actes adoptats per la gerent.  
 
Autoritzar la despesa de 728.000,00 € (700.000,00 € + 28.000,00 €, corresponent al 4% d’IVA) 
amb càrrec a la Part. 221.0005 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona de 2016, 
2017, i 2018, facultant a la gerent per a actuar com a òrgan de contractació. 
 
 
SETÈ .- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la 
Fundació Amics de l’Hospital del Mar, d’acord amb la proposta que s’adjunta com a annex a 
l’acta de la sessió. 
 
Facultar expressament a la gerent del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per a la seva 
formalització. 
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VUITÈ.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, la 
societat PAM,S.L. i el Consorci Sanitari de Barcelona, regulador del traspàs de l’activitat del 
servei d’urgències de l’Hospital de l’Esperança.  
Facultar expressament a la gerent del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per a la seva 
formalització. 
 
 
NOVÈ.- Aprovar el conveni entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la Universitat 
Pompeu Fabra, pel qual els modifica puntualment i es prorroga el conveni de 17 de juny de 2010, 
de creació d’una Unitat de Patologia Laboral.  
Facultar expressament al president del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per a la seva 
formalització. 
 
 
DESÈ.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i el 
CIBER per a la promoció i impuls de la investigació en l’àrea temàtica de l’Epidemiologia i Salut 
Pública, vinculat a l’execució del projecte “Estilos de vida y prevención de la diabetes tipo 2. 
Análisis de la relación entre la práctica de actividad física, la obesidad la incidencia de diabetes 
en una cohorte”.  
Facultar expressament a la gerent del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per a la seva 
formalització. 
 
 
ONZÈ.- Aprovar la pròrroga i modificació per a l’any 2016 del Conveni de col·laboració de 23 de 
desembre de 2014, subscrit pel Servei Català de la Salut, el Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona, l’Institut Català de la Salut, La Fundació Vidal i Barraquer, La Fundació Eulàlia Torras 
de Beà, Clínica Barceloneta S.A.U. i Sistema d’Emergències Mèdiques, per a la utilització 
d’espais i comunitat de l’edifici del centre de salut Isabel Roig – Casernes de Sant Andreu, de 
Barcelona.  
Facultar expressament a la gerent del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per a la seva 
formalització. 
 
 
DOTZÈ.- Acceptar la renúncia del Sr. Aureli Rubio i Alcolea com a membre del patronat de la 
Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques, proposant el seu cessament i la designació del 
Sr. Lluis Grande i Posa en substitució seva. 
 
 
TRETZÈ.- Acceptar la renúncia del Sr. Aureli Rubio i Alcolea com a membre del Consell 
d’Administració de la societat Imatge Mèdica Intercentres, S.L., proposant el seu cessament i la 
designació del Sr. Pau Gomar i Sánchez en substitució seva en la propera reunió de la Junta 
General d’accionistes que es celebri.  
 
 
CATORZÈ.- Acceptar la renúncia del Sr. Aureli Rubio i Alcolea com a membre del Consell 
d’Administració de la societat Laboratori de Referència de Catalunya, S.A., proposant el seu 
cessament i la designació del Sr. Pau Gomar i Sánchez en substitució seva en la propera reunió 
de la Junta General d’accionistes que es celebri. 
 
 
L’acta corresponent a la reunió de 18 d’abril va ser aprovada per unanimitat en data 17 de maig 
de 2016. 
 


