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ACORDS DEL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE 
BARCELONA ADOPTATS A LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 20 DE JUNY DE 2016 
 
 
PRIMER.- Aprovar els comptes anuals del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 

corresponents a l’exercici 2015, això és, el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, 

l’estat de canvis del patrimoni net, la memòria i la Liquidació del Pressupost, que integren un 

document de 83 pàgines, numerades de la 1 a la 83, ambdues incloses, que es correspon amb 

compte anuals formulats per la gerència del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona en data 1 

de juny de 2016. 

 

SEGON.- Aprovar l’acord de Conveni Col·lectiu del personal laboral del Consorci Mar Parc de 

Salut de Barcelona en els termes que consten a l’acta de la comissió negociadora celebrada el 

dia  9 de juny de 2016, la qual constitueix un document de 19 pàgines degudament signades de 

la 1 a la 19, ambdues incloses, que s’incorpora íntegrament a l’acta de la sessió com a document 

annex.   

Autoritzar la refosa del text articulat del Conveni Col·lectiu per tal d’adaptar-lo als termes de 

l’acord subscrit en data 9 de juny de 2016. 

 

TERCER.- Autoritzar l’aplicació de l’increment retributiu establert a l’apartat b) de l’Acord de 

Conveni Col·lectiu, segons consta a l’acta de la comissió negociadora de 9 de juny de 2016, al 

personal directiu en règim laboral no inclòs en l’àmbit d’aplicació subjectiu del Conveni.   

 

QUART.- Designar al Sr. Joaquim Bellmunt Molins com a Director de Recerca del Consorci Mar 

Parc de Salut de Barcelona, proposant al Patronat de la Fundació Institut Mar d’Investigacions 

Mèdiques la seva designació com a Director de l’IMIM en compliment del que es disposa al pacte 

sisè del conveni de 15 de juliol de 2014, relatiu a l’associació de diverses entitats a l’Institut 

Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques i de modificació del conveni de 17 de juny de 2009. 

Condicionar l’eficàcia de l’anterior acord a la incorporació del Dr. Joaquim Bellmunt i Molins a la 

plantilla del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, en el règim que correspongui, mantenint 

els acords vigents en l’actualitat fins a la concurrència d’aquesta condició i, particularment, la 

designació del Dr. Rafael de la Torre i Fornell com a Director de Recerca del Consorci Mar Parc 

de Salut de Barcelona.  

 
CINQUÈ.- Ratificar els actes portats a terme per la gerent del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona, actuant com a òrgan de contractació, per a la preparació, adjudicació i formalització d’un 
Acord Marc pel subministrament d’energia calorífica i frigorífica per a la seva utilització en calefacció, 
climatització i aigua calenta sanitària a l’Hospital del Mar, així com de la contractació derivada 
d’aquest Acord Marc (Expedient núm. 188/2016 i Expedient núm. 189/2016).  
 
Aprovar la despesa plurianual vinculada a l’execució del subministrament corresponent a l’expedient 
188/2016 del Servei de Contractació del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, que quedarà 
consignada al pressupost de cada corresponent exercici: 
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Capítol II. Partida pressupostària núm. 221.0001: 
 

Any Base Imp. IVA 21% Sumen

2016 420.411,83 €      88.286,48 €                  508.698,31 €             

2017 1.505.724,79 €   316.202,21 €                1.821.927,00 €          

2018 1.505.724,79 €   316.202,21 €                1.821.927,00 €          

2019 1.505.724,79 €   316.202,21 €                1.821.927,00 €          

2020 1.505.724,79 €   316.202,21 €                1.821.927,00 €          

2021 1.505.724,79 €   316.202,21 €                1.821.927,00 €          

2022 1.505.724,79 €   316.202,21 €                1.821.927,00 €          

2023 1.505.724,79 €   316.202,21 €                1.821.927,00 €          

2024 1.505.724,79 €   316.202,21 €                1.821.927,00 €          

2025 1.505.724,79 €   316.202,21 €                1.821.927,00 €          

2026 1.505.724,79 €   316.202,21 €                1.821.927,00 €          

2027 1.397.724,79 €   293.522,21 €                1.691.247,00 €          

2028 1.397.724,79 €   293.522,21 €                1.691.247,00 €          

2029 1.397.724,79 €   293.522,21 €                1.691.247,00 €          

2030 1.397.724,79 €   293.522,21 €                1.691.247,00 €          

2031 1.397.724,79 €   293.522,21 €                1.691.247,00 €          

2032 292.226,03 €      61.367,47 €                  353.593,50 €             

22.758.509,76 € 4.779.287,05 €            27.537.796,81 €        
 
Capítol VI. Partida pressupostària núm. 610.000 
 

Any Base Imp.  IVA 21% Sumen 

2016 2.337.036 € 490.807,56 € 2.827.813,56 

  
Facultar a la gerent per a actuar com a òrgan de contractació en relació a tots els aspectes 

concernents a l’execució del contracte.  

 
SISÈ.- Prorrogar el contracte de la gestió íntegra del servei de cuina i alimentació, necessari per 
proporcionar aquest servei als pacients i usuaris de l’Hospital de l’Esperança (exp. 122/2013), 
subscrit en data 5 d’agost de 2013 entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i l’empresa 
SODEXO IBERIA, S.A., per garantir la continuïtat d’aquesta prestació i per l’import de 852.336,13 
€ (774.851,03 € + 77.485,10 €, 10% d’IVA). 
 
Autoritzar la despesa de 266.399,28 € amb càrrec a la Part. 227.0006 i la despesa de 2.759,50 € 
amb càrrec a la Part. 232.0001 del Press. de 2016, la despesa de 532.798,56 € i 5.519,00 € amb 
càrrec al Press. de 2017 i la despesa de 44.399,88 € i 459,91 € amb càrrec al Press. de 2018. Quan 
als anys 2017 i 2018 es faran els tràmits necessaris per garantir l’existència de crèdit adequat i 
suficient pel compliment del contracte als esmentats exercicis. 
 
Facultar a la gerent per tal que actuï com a òrgan de contractació i, en virtut d’això, resolgui la 
pròrroga de l’expedient 122/2013 pel termini establert a l’informe de necessitat de l’expedient i 
formalitzi el corresponent contracte. 
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SETÈ.- Autoritzar la pròrroga de l’acord marc de subministrament d’electricitat i gas natural (exp. 
91-92/2015) per un termini de 6 mesos, per un import de 1.299.973,96 € corresponent al 
subministrament d’electricitat i un import de 216.013,53 € corresponent al subministrament de 
gas natural, amb càrrec a la partida núm. 221.0001 del pressupost del Consorci, facultant a la 
gerent per efectuar quants tràmits siguin necessaris per a la formalització dels corresponents 
contractes. 
 
 
VUITÈ.- Autoritzar la contractació del subministrament d’electricitat i gas natural per mitjà d’acord 
marc promogut a través de l’acord de contractació conjunta formalitzat en data 22 de març de 2016, 
autoritzar la despesa de 3.707.822,76 € amb càrrec a la partida núm. 221.0001 del pressupost del 
Consorci d’acord amb la següent plurianualitat: 
 

ANY 
BASE 
IMPOSABLE 

IVA 21% TOTAL 

2016     437.759,48 €  
           
    91.929,49 €  

      529.688,97 
€  

2017  2.626.556,85 €  
           
  551.576,94 €  

   3.178.133,79 
€  

 

Facultar a la gerent per actuar com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits siguin 

necessaris per a l’adjudicació de l’acord marc i la formalització dels corresponents contractes 

derivats.  

 

NOVÈ.- Autoritzar la modificació de l’annex I del conveni subscrit entre l’Hospital Sant Joan de 

Déu i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona en data 1 de gener de 2013, facultant 

expressament a la gerent per a la seva signatura. 

 

DESÈ.- Es pren coneixement i s’accepta la proposta de conveni de col·laboració entre el Servei 

Públic d’Ocupació Estatal, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per a la creació 

del Centre de Referència Nacional Institut Bonanova en l’àrea professional suport i ajuda al 

diagnòstic de la família professional sanitat en l’àmbit de la formació professional 

 

ONZÈ.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari, el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra 

per a la realització i finançament de la sisena edició de l’estudi de la inserció dels graduats en el 

món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi 

sobre la inserció laboral dels graduats en màster, delegant en la gerent per a la seva 

formalització. 

 

DOTZÈ.- Designar a la Sra. Mercè Massa, gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, com a 

membre del patronat de la Fundació Bonanova, en substitució del Sr. Manel Blasco i Legaz, pel 

termini màxim permès pels estatuts de la Fundació. 
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TRETZÈ.- Designar al Sr. Francesc Alameda Quitllet com a membre del Patronat de la Fundació 

Bonanova, en substitució del Sr. Sergi Serrano i Figueras, pel termini màxim establert als 

Estatuts de la Fundació.  

 

CATORZÈ.- Designar com a representat ordinari del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona al 

Consell Rector de l’entitat Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER), a la Sra. Olga 

Pané i Mena, gerent del Consorci, i en substitució seva en cas d’absència a la Sra. Marta López 

Otero.  

 
 
 
 
L’acta corresponent a la reunió de 20 de juny va ser aprovada per unanimitat en data 18 de juliol 
de 2016. 
 


