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ACORDS DEL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE 
BARCELONA ADOPTATS A LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 15 DE FEBRER DE 2016 
 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
segons la versió refosa que s’adjunta a l’acta de la sessió, i elevar la proposta a les 
administracions consorciades per a la seva aprovació definitiva.  
 
 
SEGON.- Aprovar el Pla Estratègic del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona amb horitzó a 
l’any 2020, el qual constitueix un document de 23 pàgines, numerades de la 1 a la 23 , ambdues 
incloses, que quedaran degudament signades pel secretari del Consell Rector, amb el vistiplau 
del President, i que s’adjunta a l’acta de la sessió.  
 
 
TERCER.- Aprovar l’acord adoptat en data 28 de gener de 2016 relatiu a l’abonament de la paga 
extraordinària de desembre de l’any 2012 al personal funcionari de la Generalitat de Catalunya 
adscrit al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, d’acord amb el text que s’adjunta a l’acta de 
la sessió. 
 
 
QUART.- Aprovar la renovació dels instruments de finançament a curt termini fins al límit 
d’endeutament actualment vigent, facultant a la gerent per realitzar quants tràmits siguin 
necessaris per obtenir les autoritzacions preceptives per la plena eficàcia d’aquest acord. 
Facultar a la Sra. Olga Pané i Mena, amb DNI núm. 46026237-V, gerent del Consorci Mar Parc 
de Salut de Barcelona per la formalització de quants instruments siguin necessaris per l’obtenció 
del finançament a curt termini fins el límit de disposició actualment existent. 
 
 
CINQUÈ .- Proposar la renovació del Sr. Narcís Pérez de Puig, amb DNI núm. ---, en el càrrec de 
patró de la Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques pel termini màxim previst als seus 
estatuts.  
 
 
 
L’acta corresponent a la reunió de 15 de febrer va ser aprovada per unanimitat en data 14 de 
març de 2016. 
 


