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ACORDS DEL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE 
BARCELONA ADOPTATS A LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2017 

 
 
PRIMER.- Aprovar l’acta de la reunió del Consell Rector celebrada el dia 21 de novembre de 2017. 

SEGON.- Aprovar els objectius generals de l’equip directius per a l’any 2018. 

TERCER.- Aprovar el pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona corresponent a l’any 2018, 
que presenta l’estat d’ingressos i despeses que es detalla seguidament: 

 

 

 

Aprovar les bases d’execució del pressupost corresponent a l’any 2018, que es corresponen amb el 
document que s’adjunta a l’acta de la sessió.  

QUART.- Aprovar l’inventari de posicions del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, això és, l’estat de 
la plantilla amb tancament a 30 de novembre de 2016, segons el document de 107 pàgines numerades de 
la 1 a la 107, ambdues incloses, que quedarà degudament signat per la gerent del Consorci. 

CINQUÈ.- Aprovar la contractació del subministrament en modalitat d’arrendament operatiu de l’entorn de 
virtualització actiu-actiu i entorn per al HIS, per al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (Exp. 492/2017-
SU-PORH) per un import de 859.100,00 € IVA inclòs. 

Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 202.0001 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona de 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022. 

Facultar la gerent per exercir com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits siguin necessaris per la 
formalització del corresponent contracte. 

SISÈ.- Aprovar la contractació del subministrament successiu i continuat de contrastos i sistemes d’injecció 
per al Servei de Diagnòstic per la Imatge del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 495/2017-SSC-
PORH) per un import de 929.676,80 € IVA inclòs. 
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Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 221.0005 del Press. 2018, 2019 i 2020, es faran els tràmits 
necessaris per garantir l’existència de crèdit adequat i suficient pel compliment del contracte als esmentats 
exercicis. 

Facultar la gerent per exercir com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits siguin necessaris per la 
formalització del corresponent contracte. 

SETÈ.- Aprovar la contractació del servei de manteniment del llicenciat per entorn HIS per al Consorci Mar 
Parc de Salut de Barcelona (Expedient .../2017-SE-PNSP) per un import de 410.839,79  € IVA inclòs. 

Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 212.0001 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona de 2018, 2019 i 2020. 

Facultar la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits siguin necessaris per 
la formalització del corresponent contracte. 

VUITÈ.- Aprovar la contractació del servei de PACS per al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
(Expedient .../2017-SE-PNSP) per un import de 850.984,09 € IVA inclòs. 

Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 202.0001 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona de 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022. 

Facultar la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits siguin necessaris per 
la formalització del corresponent contracte. 

NOVÈ.- Aprovar la contractació del subministrament successiu i continuat d’instruments de segellat vascular 
(LIGASURE) amb destí a tots els centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (Expedient .../2017-
SSC-PNSP) per un import d’1.021.109,86 € IVA inclòs. 

Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 221.0004 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona de 2018, 2019 i 2020. 

Facultar la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits siguin necessaris per 
la formalització del corresponent contracte. 

DESÈ.- Aprovar la pròrroga de la contractació derivada del subministrament d’energia elèctrica (exp. PSMar 
267/2016 i Exp. 16/0035), quant al Lot núm. 1: Tarifa 6.1 – Electricitat, Lot núm. 2: Tarifa 3.1 A – Electricitat, i 
Lot núm. 3: Tarifa 3.0 A – Electricitat, amb destí als centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, a 
l’empresa ENDESA ENERGIA, S.A.U. amb NIF A81948077 per un termini des de l’ 1 de gener de 2018 fins al 
31 d’agost de 2018, amb els imports següents: 

 

 

   Base Imposable 21 % d’IVA Import Total 

LOT 1 - Tarifa 6.1 - Electricitat 1.170.034,83 € 245.707,31 € 1.415.742,14 € 

LOT 2 - Tarifa 3.1A - Electricitat 126.093,48 € 26.479,63 € 152.573,11 € 

LOT 3 - Tarifa 3.0A - Electricitat 39.117,01 € 8.214,57 € 47.331,59 € 

TOTAL: 1.335.245,32 € 280.401,52 € 1.615.646,84 € 

 
 
Autoritzar la despesa d’1.615.646,84 € (1.335.245,32 € + 280.401,52 €, 21% d’IVA)  amb càrrec a la Part. 
221.0001 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona de 2018. 
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Facultar expressament a la gerent per a la realització de quants tràmits siguin necessaris per a la formalització 
de la pròrroga del contracte. 

ONZÈ.- Aprovar la pròrroga de la contractació derivada del subministrament de gas natural (exp. PSMar 
268/2016 i Exp. 16/0035), quant al Lot núm. 6: Tarifes 3.1., 3.2., 3.3., 3.4, i 3.5.- Gas Natural, i Lot núm. 7: Tarifa 
2.3. – Gas Natural, amb destí als centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, a l’empresa GAS 
NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. amb NIF A617975536 per un termini des de l’ 1 de gener de 2018 fins 
al 31 d’agost de 2018, amb els imports següents: 

 

Autoritzar la despesa de 354.739,68 € (293.173,29 € de base imposable + 61.566,39 €, corresponent al 21% 
d’IVA) amb càrrec a la Part. 221.0001 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona de 2018. 

Facultar expressament a la gerent del Consorci per a la realització de quants tràmits siguin necessaris per a la 
formalització de la pròrroga del contracte. 

DOTZÈ.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci d’Educació de Barcelona i el Consorci Mar 
Parc de Salut de Barcelona pel qual es regula el finançament del sistema de climatització de l’Edifici de 
l’Estació de França on s’hi ubica l’Institut Bonanova de Formació Professional Sanitària, facultant 
expressament a la gerent per a la seva formalització.   

TRETZÈ.- Aprovar el conveni pel qual es formalitza un encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Barcelona al 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per al desenvolupament del programa de continuïtat d’atenció 
psicològica als antics afiliats de la mútua PAMEM.  

CATORZÈ.- Aprovar el conveni pel qual es formula un encàrrec de gestió de l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per a l’elaboració d’un informe sobre “Evidències sobre 
la personalització de la detecció precoç en els programes de cribratge poblacional de càncer de mama”, facultant 
expressament a la gerent del Consorci per a la seva formalització. 

QUINZÈ.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la societat 
Laboratori de Referència de Catalunya, S.A. relatiu al finançament de la unitat docent d’anàlisis clíniques i 
de modificació d’alguns aspectes del conveni de col·laboració docent subscrit en data 8 de gener de 2007, 
facultant expressament a la gerent del Consorci per a la seva formalització. 

SETZÈ.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la Fundació 
Paliaclínic per a l’atenció domiciliària de pacients en situació de malaltia terminal. 

DISSETÈ.- Aprovar la modificació de l’Annex I corresponent al conveni de col·laboració entre l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Fundació de recerca en Epidemiologia 
Ambiental (actualment, Fundació Institut Global Barcelona) i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
subscrit en data 20 de gener de 2014 per a la formació de metges especialistes en medicina preventiva i 
salut pública 

L’acta corresponent a la reunió de 19 de desembre va ser aprovada per unanimitat en data 16 de gener de 
2018. 

 

                                                                                         

Base Imposable 21 % d’IVA Import Total 

LOT 6 – Tarifes 3.1., 3.2., 3.3., 3.4, i 3.5.- Gas Natural 167.920,70 € 35.263,35 € 203.184,05 € 

LOT 7 - Tarifa 2.3. – Gas Natural 125.252,59 € 26.303,04 € 151.555,63 € 

TOTAL: 293.173,29 € 61.566,39 € 354.739,68 € 


