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ACORDS DEL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE 
BARCELONA ADOPTATS A LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2016 
 
 
PRIMER.- Aprovar la contractació del subministrament successiu i continuat de kits de catèters, 
catèters, joc d’elèctrodes i material divers per navegador intracardíac amb destí al Servei de 
Cardiologia del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (Exp. 361/2016-SSC-PNSP) per un 
import de 354.772,00 € 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 per a exercir com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits siguin 
necessaris per la formalització del corresponent contracte. 
 
 
SEGON.- Aprovar la contractació del subministrament successiu i continuat de loció i llet cutània 
antiescares (MEPENTOL®AGHO de 20ml i 100ml i MEPENTOL®LECHE) amb destí a tots els 
serveis del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per un import de 183.354,60 € IVA inclòs. 
 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 221.0004 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona de 2017, 2018 i 2019. 
 
Facultar la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits siguin 
necessaris per la formalització del corresponent contracte. 
 
 
TERCER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, la 
Universitat Pompeu Fabra, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, l’Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques, PAM, S.L. i Prevencontrol, S.A. relatiu a la disposició de recursos per al desenvolupament 
d’una Unitat Docent de caràcter multiprofessional en el camp de la Salut Laboral, autoritzant 
expressament a la gerent del Consorci per a la seva formalització. 
 
 
QUART.- Autoritzar l’aplicació de l’ingrés de l’exercici corresponent a l’herència del Sr. Joan 
Morgades Costa, això és, l’import de 96.151,49 euros al capítol d’inversions del Consorci Mar Parc 
de Salut de Barcelona i, en conseqüència, aprovar la modificació del pressupost del Consorci  
 
corresponent a l’exercici 2016 en el sentit de comptabilitzar la quantitat anteriorment esmentada a la 
partida núm. 780.0001 d’ingressos i la despesa d’import equivalent al capítol VI del pressupost del 
Consorci, pendent la determinació de la partida corresponent en funció de la inversió o les inversions 
que finalment es realitzin.   
 
 
CINQUÈ.- Autoritzar la realització de quants tràmits siguin necessaris per a promoure i, en el seu 
cas, obtenir, l’acreditació d’una Unitat d’expertesa per a l’atenció a les persones afectades per a 
la síndrome de la sensibilització central en el marc del Programa de Fibromiàlgia del CMPSB. 
 
 
SISÈ.- Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
corresponent a l’exercici 2016, en el sentit de comptabilitzar un ingrés equivalent a 59.885,75 euros 
a la partida 831.5100 d’ingressos, i les despeses de 39.178,17 euros, 18.752,58 euros i 1.955,00 
euros a les partides 610.0001, 620.0001 i 640.0001 de despeses, respectivament.  
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SETÈ.- Autoritzar el trasllat del CUAP Peracamps a les instal·lacions habilitades del núm. 17 del 
carrer Sant Oleguer, del Districte de Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona, en els termes que 
s’estableixen al protocol de col·laboració de 10 d’abril de 2015, sobre reubicació d’equipaments 
la Districte de Ciutat Vella, ratificant les actuacions portades a terme amb aquesta finalitat.  
 
 
VUITÈ.- Aprovar el Pla Funcional corresponent a l’obertura del CAS Santa Coloma de Gramenet als 
Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López (CAEM) del Recinte Torribera – carrer Prat de la Riba, 
171 de Santa Coloma de Gramenet -, autoritzant la creació d’aquest centre en els termes identificats 
a l’esmentat pla, que queda adjuntat com a document annex a l’acta de la sessió.  
 
 
 
 
 
 
 
L’acta corresponent a la reunió de 21 de novembre va ser aprovada per unanimitat en data 19 de 
desembre de 2016. 
 


