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ACORDS DEL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE 
BARCELONA ADOPTATS A LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2016 
 
 
PRIMER.- Aprovar els objectius de direcció del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
corresponents a l’exercici 2017 d’acord amb el contingut del document adjunt que queda 
incorporat a l’acta de la sessió. 
 
 
SEGON.- Aprovar el pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona corresponent a 
l’exercici 2017. 
 
 
TERCER.- Aprovar el II Acord General de Condicions de Treball del personal Funcionari de la 
Generalitat de Catalunya adscrit al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, adoptat a Santa 
Coloma de Gramenet en data 16 de novembre de 2016, i autoritzar la realització dels tràmits 
oportuns per a la redacció del text articulat corresponent als acords adoptats. 
 
 
QUART.- Aprovar la contractació del subministrament successiu i continuat de material de 
custom packs, packs i material d’oftalmologia amb destí al Servei d’Oftalmologia del Consorci 
Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 428/2016-SSC-PORH) per un import de 1.045.375,39 € 
IVA inclòs. 
 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 221.0004 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona de 2017, 2018 i 2019. 
 
Facultar la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits siguin 
necessaris per la formalització del corresponent contracte. 
 
 
CINQUÈ..- Aprovar la contractació del subministrament de llits d’hospitalització, llits de crítics i 
lliteres amb destí l’Hospital del Mar del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 504/2016-
SSC-PORH) per un import de 270.073,45 € IVA inclòs. 
 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 640.0001 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona de 2016. 
 
Facultar la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits siguin 
necessaris per la formalització del corresponent contracte. 
 
 
SISÈ.- Aprovar la contractació del subministrament d’un sistema de monitoratge complet dels 
pacients de la UCI de l’Hospital del Mar del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 
494/2016-SU-PORH) per un import de 399.000,00 € IVA inclòs. 
 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 620.0001 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona de 2016. 
 
Facultar la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits siguin 
necessaris per la formalització del corresponent contracte. 
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SETÈ.- Aprovar la contractació del subministrament successiu i continuat de material i 
equipament necessari per a la realització de sessions d’hemodiàlisi i hemodiafiltració en línia per 
al Servei de Nefrologia del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. .../2016-SSC-PORH) 
per un import de 998.250,00 € IVA inclòs. 
 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 221.0004 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona de 2017, 2018 i 2019. 
 
Facultar la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits siguin 
necessaris per la formalització del corresponent contracte. 
 
 
VUITÈ.- Aprovar la contractació del subministrament successiu i continuat de fundes per a 
sistema de compressió vascular amb destí a tots els centres del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona (exp. 505/2016-SSC-PORH) per un import de 207.726,75 € IVA inclòs. 
 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 221.0004 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona de 2017, 2018 i 2019. 
 
Facultar la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits siguin 
necessaris per la formalització del corresponent contracte. 

 
 
NOVÈ.- Aprovar la contractació del subministrament successiu i continuat de catèters, catèters-
baló i guies amb destí al Servei d’Hemodinàmica del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
(exp. 506/2016-SSC-PORH) per un import d’1.323.508,28 € IVA inclòs. 
 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 221.0004 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona de 2017 i 2018. 
 
Facultar la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits siguin 
necessaris per la formalització del corresponent contracte. 
 
 
DESÈ.- Aprovar la contractació del subministrament successiu i continuat de sistemes de 
drenatge quirúrgic de baix buit, equips recuperadors de sang port-quirúrgic de baix buit, bosses 
d’autotransfusió de sang pot-quirúrgic i bosses de recanvi drenatge 700ml per als centres del 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 507/2016-SSC-PORH) per un import de 
120.761,03 € IVA inclòs. 
 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 221.0004 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona de 2017, 2018 i 2019. 
 
Facultar la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits siguin 
necessaris per la formalització del corresponent contracte. 
 
 
ONZÈ.- Prorrogar el contracte de subministrament successiu i continuat de material fungible vari, 
Lot LIG01 (Ligasure) amb destí als centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, per un 
període d’un any , des de l’1 de gener 2017 fins al 31 de desembre de 2017, o fins que entri en 
vigor la nova contractació, subscrit en data 28 de desembre de 2015 entre el Consorci Mar Parc 
de Salut de Barcelona i l’empresa MEDTRONIC IBÉRICA, S.A., i pels imports, següents: 
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LOT 
CODI 
PSMar 

REFERÈNCIA 
PROV. 

LICITADOR QUANTITAT 
IMPORT 
ANUAL 
(IVA exclòs) 

LIG01 FKH019 LS1037 
MEDTRONIC 
IBÉRICA S.A.  

6 2.280,00 

LIG01 FKH020 LS1020 
MEDTRONIC 
IBÉRICA S.A.  

150 57.000,00 

LIG01 FKH022 LF1637 
MEDTRONIC 
IBÉRICA S.A.  

228 132.924,00 

LIG01 FKH025 
BREAST KIT 
01 

MEDTRONIC 
IBÉRICA S.A.  

36 18.390,24 

LIG01 FKH027 LF4318 
MEDTRONIC 
IBÉRICA S.A.  

12  7.008,00 

LIG01 FKH030 LS1520 
MEDTRONIC 
IBÉRICA S.A.  

12   4.560,00 

LIG01 FKH034 LF1737 
MEDTRONIC 
IBÉRICA S.A. 

50 29.150,00 

LIG01 FKH041 LF1723 
MEDTRONIC 
IBÉRICA S.A. 

45 26.235,00 

     277.547,24 

 
 
Aprovar la despesa 335.832,16 euros (277.547,24 euros  + 58.284,92 euros, corresponent al 21% 
d’IVA), aplicant la despesa amb càrrec a la Part. 221.0004 del Press. 2017. S’efectuarà, per la 
Direcció d'Economia del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, l’acreditació de l’existència de 
crèdit suficient pel pagament del subministrament objecte d’aquest contracte, amb càrrec a la Part. 
221.0004 del Press. Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 2017. L’execució del contracte 
quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient pel compliment 
del contracte a l’esmentat exercici. 

 
Notificar la present resolució a les empreses, tot indicant que en el termini màxim de 15 dies 
hàbils, a comptar des de la notificació de la present resolució, hauran de formalitzar la pròrroga 
de l’esmentat contracte. 
 
 
DOTZÈ.- Autoritzar la formalització del Conveni de col·laboració entre el Consorci Mar Parc de 
Salut de Barcelona i l’Institut Municipal de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal 
Municipal (PAMEM) per a l’atenció als seus afiliats.  
 
 
TRETZÈ.- Autoritzar la formalització de la proposta de conveni de col·laboració entre el Consorci 
Mar Parc de Salut de Barcelona, el Banc de Sang i Teixits i el Consorci Hospital Clínic de Barcelona 
relatiu a l’extracció de teixits i a la promoció de la donació de teixits mitjançant l’instrument operatiu 
anomenat Donor Center, constituït mitjançant l’aliança estratègica subscrita entre Banc de Sang i 
Teixits i el Consorci Hospital Clínic de Barcelona en data 18 de desembre de 2013.  
 
 
CATORZÈ.- Prendre coneixement de la Resolució del Rector Mgfc.de la Universitat Pompeu Fabra, 
de 22 de juliol de 2016 i, d’acord amb la finalitat perseguida per la dita resolució, autoritzar 
l’atorgament d’un permís d’ocupació temporal per a l’ús d’aules de diversos tipus i capacitats a 
l’Edifici Docent – Carrer Dr. Aiguader, 80, 08003 de Barcelona - a favor del Consorci Escola Superior 
de Comerç Internacional (ESIM) en els termes establerts els plecs que regulen l’esmentat permís, 
segons consten a l’Expedient 7/2016-GP, d’aquesta universitat.  
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QUINZÈ.- Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
corresponent a l’exercici 2016, en el sentit d’incorporar el crèdit de 2.860 euros a la partida núm. 
230.0001 i el crèdit de 8.975 euros a la partida núm. 480.0008 de l’esmentat pressupost.  
 
 
SETZÈ.- Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
corresponent a l’exercici 2016, en el sentit d’incorporar el crèdit de 2.200 euros a la partida núm. 
230.0001 i el crèdit de 10.805 euros a la partida núm. 480.0008 de l’esmentat pressupost.  
 
 
DISSETÈ.- Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
corresponent a l’exercici 2016 en el sentit de procedir al traspàs d’un crèdit de 31.447,63 euros  del 
Capítol II al Capítol IV de l’esmentat pressupost, per tal de fer efectiva la transferència corrent a favor 
de CIBER, segons els desprèn del conveni subscrit amb aquesta entitat en data 1 de juny de 2016. 
 
 
 
 
L’acta corresponent a la reunió de 19 de desembre va ser aprovada per unanimitat en data 16 de 
gener de 2017. 
 


