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ACORDS DEL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE 
BARCELONA ADOPTATS A LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 17 DE MAIG DE 2016 
 
 
PRIMER.- Aprovar el pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona corresponent a 
l’exercici 2016 substituint, a efectes de consolidació pressupostària amb el projecte de 
pressupost aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, el pressupost del Consorci 
aprovat pel Consell Rector en data 21 de desembre de 2015.  
 
 
SEGON.- Aprovar el conveni pel qual es regula un encàrrec de gestió entre el Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per a la 
realització de les proves de vertigen i de claustrofòbia previstes a la convocatòria de procés 
selectiu per a l’accés a la categoria de bomber/a de l’escala bàsica del cos de bombers de la 
Generalitat de Catalunya, ratificant els actes realitzats per la gerent del Consorci.  
 
 
TERCER.- Aprovar el conveni pel qual es regula un encàrrec de gestió al Consorci de Salut i 
Social de Catalunya, S.A. per a la realització del servei corresponent a la preparació, tramitació i 
seguiment de diversos expedients de licitació vinculats a la posada en funcionament de l’obra 
nova ubicada a l’Edifici 1 de l’ampliació de l’Hospital del Mar.  
 
Facultar a la gerent del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per a la formalització del 
conveni.  
 
 
QUART.- Es pren coneixement de la resolució del Conseller de Salut  de 8 d’abril de 2016 i, 
s’autoritza a la gerència a realitzar el pagament de la dita sanció en període voluntari, renunciant 
a l’exercici de qualsevol acció jurisdiccional que pogués afectar a la fermesa de la resolució 
anteriorment citada. 
 
 
CINQUÈ.- Aprovar la contractació del subministrament successiu i continuat de kits de radio-
freqüència “Cooled”, amb destí al Servei d’Anestèsia del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona (exp. 142/2016-SSC-PNSC) per un import de 742.940,00 € IVA inclòs. 
 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 221.0004 del Pressupost del Consorci Mar Parc de 
Salut de Barcelona de 2016, 2017 i 2018. 
 
Facultar la gerent del Consorci per acordar l’adjudicació i realitzar quants tràmits siguin 
necessaris per la formalització del corresponent contracte. 
 
 
 
L’acta corresponent a la reunió de 17 de maig va ser aprovada per unanimitat en data 20 de juny 
de 2016. 
 


