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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 JULIOL DE 2016 
 
 
PRIMER.- Aprovar l’avaluació dels objectius de la gerència i de la direcció de Recursos Humans, 
la direcció d’Infermeria, la direcció de Serveis de Suport i la direcció de Control de Gestió, 
corresponents a l’exercici 2015, en els termes que consten a la present acta, ordenant la 
satisfacció de la retribució corresponent.  
 
 
SEGON.- Aprovar la proposta formulada per la Comissió de Seguiment del Conveni de 3 de 
novembre de 2014, relatiu al finançament, execució i adscripció de les obres d’ampliació de 
l’Hospital del Mar en el sentit d’autoritzar la demora de l’inici de les proves definitives de les 
instal·lacions corresponent a l’obra d’ampliació de l’Hospital del Mar fins el moment en què es 
disposi de les escomeses definitives d’energia.  
 
 
TERCER.- Ratificar els actes de la gerent en relació a la formalització del conveni marc de 
col·laboració entre el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) i el Consorci Mar Parc 
de Salut de Barcelona en la versió subscrita en data 10 de desembre de 2015.  
 
 
QUART.- Autoritzar la formalització del conveni de col·laboració entre el Consorci Mar Parc de 
Salut de Barcelona i Banc de Sang i Teixits pel qual es formalitza un encàrrec de gestió regulador 
de les respectives obligacions en matèria de medicina transfusional i altres prestacions 
complementàries, en la versió que consta adjunta a l’acta de la sessió. 
 
 
CINQUÈ.- S’adopten els següents acords en matèria de contractació: 
 
 
SISÈ.- Aprovar la contractació del servei de manteniment preventiu, correctiu i normatiu dels 
equips de diagnòstic per la imatge dels Centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
(exp. 192/2016-SE-PORH) per un import de 457.004,56 € IVA inclòs. 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 213.0001 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona de 2016 i 2017. 
Facultar la gerent del Consorci per acordar l’adjudicació i realitzar quants tràmits siguin 
necessaris per la formalització del corresponent contracte. 
 
 
SETÈ.- Aprovar la contractació del servei de vigilància i seguretat en els Centres del Consorci 
Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 213/2016-SE-PORH) per un import de 6.103.482,02 € IVA 
inclòs. 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 227.0002 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona de 2016, 2017, 2018 i 2019. 
Facultar la gerent del Consorci per acordar l’adjudicació i realitzar quants tràmits siguin 
necessaris per la formalització del corresponent contracte. 
 
 
VUITÈ.- Aprovar la contractació del subministrament en modalitat d'arrendament de 2 cabines de 
discos NAS per al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 218/2016-SU-PORH) per un 
import de 299.997,72 € IVA inclòs. 
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Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 202.0001 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona de 2016, 2017, 2018 i 2019. 
Facultar la gerent del Consorci per acordar l’adjudicació i realitzar quants tràmits siguin 
necessaris per la formalització del corresponent contracte. 
 
 
NOVÈ.- Aprovar la contractació del successiu i continuat de malles quirúrgiques i de reparació 
amb destí al Servei de Cirurgia General del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 
222/2016-SSC-PORH) per un import de 361.548,00 € IVA inclòs. 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 221.0004 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona de 2017 i 2018. 
Facultar la gerent del Consorci per acordar l’adjudicació i realitzar quants tràmits siguin 
necessaris per la formalització del corresponent contracte. 
 
 
DESÈ.- Aprovar la contractació del successiu i continuat de sutura mecànica, instrumental 
endocirurgia i material per laparoscòpia amb destí al Servei de Cirurgia General del Consorci Mar 
Parc de Salut de Barcelona (exp. 223/2016-SSC-PORH) per un import de 2.402.527,77 € 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 del Consorci per acordar l’adjudicació i realitzar quants tràmits siguin 
necessaris per la formalització del corresponent contracte. 
 
 
ONZÈ.- Aprovar la contractació del successiu i continuat de joc d’elèctrodes de superfície i 
catèter d’ablació irrigat per navegador intracardíac amb destí al Servei de Cardiologia del 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 224/2016-SSC-PORH) per un import de 
174.240,00 € IVA inclòs. 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 224.0001 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona de 2017 i 2018. 
Facultar la gerent del Consorci per acordar l’adjudicació i realitzar quants tràmits siguin 
necessaris per la formalització del corresponent contracte. 
 
 
DOTZÈ.- Aprovar la contractació del successiu i continuat d’elèctrodes per als centres del 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 225/2016-SSC-PORH) per un import de 
273.581,00 € IVA inclòs. 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 221.0004 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona de 2017 i 2018. 
Facultar la gerent del Consorci per acordar l’adjudicació i realitzar quants tràmits siguin 
necessaris per la formalització del corresponent contracte. 
 
 
TRETZÈ.- Prorrogar el contracte de subministrament successiu i continuat de sutures Vicryl Plus 
(VCP), Monicryl Plus (MCP), PDS Plus (PDP), amb destí als centres del Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona, per un període d’un any, des de l’1 de setembre 2016 fins al 31 d’agost de 2017, o fins 
que entri en vigor la nova contractació, subscrit en data 23 de juliol de 2014 entre el Consorci Mar 
Parc de Salut de Barcelona i l’esmentada empresa, i pels imports, següents: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

JOHNSON & JOHNSON, 
S.A. 

    

VICRYL PLUS 
(VCP) 

Unitats 
anuals 

Preu 
Unitari  

(IVA 
exclòs) 

Preu 
Unitari  

(10% IVA 
inclòs) 

Import anual 
(IVA exclòs) 

Import anual  
(10% IVA inclòs) 

FKD101 1.008 3,5818 3,9400 3.610,45 3.971,52 

FKD106 684 3,4019 3,7421 2.326,90 2.559,60 

FKD098 4.248 4,8611 5,3472 20.649,95 22.714,91 

FKD092 4.284 3,5741 3,9315 15.311,44 16.842,55 

FKD090 12.096 2,4259 2,6685 29.343,69 32.278,18 

FKD091 5.148 2,7545 3,0300 14.180,17 15.598,44 

FKD100 1.584 2,8519 3,1371 4.517,41 4.969,17 

FKD093 756 2,8455 3,1300 2.151,20 2.366,28 

FKD099 1.764 2,8629 3,1492 5.050,16 5.555,19 

FKD075 504 4,6296 5,0926 2.333,32 2.566,67 

FKD104 900 4,3982 4,8380 3.958,38 4.354,20 

FKD033 180 2,9630 3,2593 533,34 586,67 

      

      

FKD088 324 2,1945 2,4139 711,02 782,10 

FKD103 4.680 2,1945 2,4139 10.270,26 11.297,05 

FKD094 312 3,0370 3,3407 947,54 1.042,30 

FKD009 2.628 7,4352 8,1787 19.539,71 21.493,62 

MONOCRYL 
PLUS 

Unitats 
anuals 

Preu 
Unitari  

(IVA 
exclòs) 

Preu 
Unitari  

(10% IVA 
inclòs) 

Import anual 
(IVA exclòs) 

Import anual  
(10% IVA inclòs) 

FKD006 1332 3,7222 4,0944 4.957,97 5.453,74 

FKD007 1188 3,7130 4,0843 4.411,04 4.852,15 

FKD008 216 5,7130 6,2843 1.234,01 1.357,41 

FKD073 576 5,3426 5,8769 3.077,34 3.385,09 

FKD110 36 6,2929 6,9222 226,54 249,20 

FKD109 216 4,1482 4,563 896,01 985,61 

P.D.S PLUS 
(PDP) 

Unitats 
anuals 

Preu 
Unitari  

(IVA 
exclòs) 

Preu 
Unitari  

(10% IVA 
inclòs) 

Import anual 
(IVA exclòs) 

Import anual  
(10% IVA inclòs) 

FKD004 1776 18,1700 19,9800 32.269,92 35.484,48 

FKD005 252 6,5000 7,1500 1.638,00 1.801,80 

FKD087 36 5,3700 5,9100 193,32 212,76 

   TOTAL 184.333,13 202.766,45 
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Aprovar la despesa 202.766,45 euros (184.333,13 euros + 18.433,31 euros, corresponent al 10% 
d’IVA), aplicant la despesa amb càrrec a la Part.221.0004 del Press.2016 i 2017. Quant a l’any 2017 
es faran els tràmits necessaris per garantir l’existència de crèdit adequat i suficient pel compliment 
d’aquest contracte a l’esmentat exercici. 
Autoritzar a la gerent per a la realització de quants tràmits siguin necessaris per a la formalització del 
corresponent contracte de pròrroga.  
 
 
CATORZÈ.- Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
en el sentit d’autoritzar la incorporació de romanents de crèdit per a despesa amb finançament 
afectat a les obres d’ampliació de l’Hospital del Mar, per un import de 29.147.678,81 euros amb 
càrrec al romanent de tresoreria positiu de l’exercici 2015, ampliant l’aplicació núm. 610.00001 
del pressupost de despesa i la núm. 870.0001 d’ingressos per aquest import, respectivament. 
 
 
QUINZÈ.- Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona en 
el sentit d’autoritzar l’ampliació de crèdit de despesa del Capítol IX per un import de 
25.166.269,66 euros a la partida pressupostària núm. 912.0002 de despeses i en la partida núm. 
870.0001 d’ingressos per un import de 25.166.269,66 euros, respectivament, per a l’amortització 
del principal del préstec bilateral subscrit entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya en data 30 de desembre de 2015.  

 
 
SETZÈ.- Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona en 
el sentit d’autoritzar l’ampliació de crèdit de despesa del Capítol IX per un import de 3.406.058 
euros a la partida pressupostària núm. 912.0002 de despeses i en la partida núm. 870.0001 
d’ingressos, respectivament, per a l’amortització del principal del préstec bilateral subscrit entre el 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la Generalitat de Catalunya en data 23 de desembre 
de 2014.  
 
 
DISSETÈ.- Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
en el sentit d’autoritzar el traspàs de 569,70 euros del Capítol II de despesa al Capítol IV, en 
relació a l’aportació de l’Escola Superior d’Infermeria del Mar prevista al Conveni de col·laboració 
subscrit amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari i la Universitat Pompeu Fabra, 
aprovat en data 20 de juny de 2016. 
 
 
DIVUITÈ.- Aprovar la modificació del Codi de Bones Pràctiques en matèria d’Innovació i 
Transferència segons la versió refosa que consta adjunta a l’acta de la sessió. 
 
    
 
 
 
L’acta corresponent a la reunió de 18 de juliol va ser aprovada per unanimitat en data 19 de 
setembre de 2016. 
 


