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ACORDS DEL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE 
BARCELONA ADOPTATS A LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 18 DE GENER DE 2016 
 
 
PRIMER.- Aprovar les bases d’execució del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona segons el text articulat que s’adjunta a l’acta de la sessió. 
 
 
SEGON.- Aprovar la planificació de les licitacions a promoure per part del Consorci Mar Parc de 
Barcelona, relativa a expedients subjectes a regulació harmonitzada, facultant expressament a la 
gerència per a la realització de quantes actuacions siguin necessàries per a la preparació, 
adjudicació i execució dels corresponents contractes.  
 
 
TERCER.- Ratificar els actes de la gerència del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, 
autoritzant la formalització del Conveni subscrit amb data 10 de desembre de 2015 entre el 
Consell Comarcal del Barcelonès i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, de col·laboració 
en els programes de rehabilitació de malalts mental dels Centres Assistencials Dr. Emili Mira i 
López amb la implantació de teràpies assistides amb animals de companyia a desenvolupar en el 
Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia del Barcelonès. 
 
 
QUART.- Ratificar els actes de la gerent del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, 
autoritzant la formalització del conveni pel qual es formalitza una aliança estratègica entre el 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i l’Hospital Clínic de Barcelona sobre accions 
específiques en matèria d’angiologia i cirurgia vascular amb data 23 de desembre de 2015. 
 
 
CINQUÈ.- Ratificar els actes de la gerent del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, 
autoritzant la formalització del conveni de coordinació institucional relatiu al 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”.  
 
 
SISÈ.- Acceptar l’herència del senyor Joan Morgadas Mateu, en els termes que consta al 
testament atorgat pel causant en data 19 d’octubre de 2014 davant el notari de Barcelona, Sr. 
Eugenio Corell Sancho, amb núm. 1152 de protocol. L’acceptació de l’herència es formula a 
benefici d’inventari, i es faculta a la Sra. Olga Pané i Mena, provista de DNI núm. --- , i al Sr. 
Narcís Pérez de Puig, provist de DNI núm. --- per tal que, indistintament, realitzin quants tràmits 
siguin necessaris i atorguin quants documents públics i privats correspongui per a la plena 
eficàcia del present acord i la plena satisfacció de la voluntat del testador.  
 
 
 
L’acta corresponent a la reunió de 18 de gener va ser aprovada per unanimitat en data 15 de 
febrer de 2016. 
 


