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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 FEBRER DE 2017 

 
PRIMER.- Aprovar la contractació del subministrament successiu i continuat de catèters PICC, 
catèters de línia mitja i els seus sistemes de fixació, amb destí a tots els Centres del Consorci 
Mar Parc de Salut de Barcelona 
 
Autoritzar la despesa de 356.568,08 € (313.648,00 € + 22.060,08 € + 20.860,00 €, corresponent 
al 21% i 10% d’IVA respectivament) amb càrrec a la Part. 221.0004 del Press. del Consorci Mar 
Parc de Salut de Barcelona de 2017, 2018 i 2019 (exp. 49/2017-SSC-PNSP). 
Facultar a la gerent del Consorci per a actuar com a òrgan de contractació en relació a l’expedi-
ent49/2017-SSC-PNSP, en relació a les fases de preparació, selecció del contractista, adjudica-
ció i execució del contracte, ratificant les actuacions portades a terme.  
 
SEGON.- Aprovar la contractació del subministrament successiu i continuat de catèters 
intravenosos centrals i perifèrics, multilumen, amb recobriment antisèptic, equips de sèrum i claus 
de tres vies, amb destí a tots els centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 
051/2017-SSC-PORH). 
 
Autoritzar la despesa de 559.017,68 € (461.998,08 € + 97.019,60 €, corresponent al 21% d’IVA), 
amb càrrec a la Part. 221.0004 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona de 2017, 
2018 i 2019. 
 
Facultar a la gerent del Consorci per a actuar com a òrgan de contractació en relació a l’expedient 
051/2017-SSC-PORH, en relació a les fases de preparació, selecció del contractista, adjudicació 
i execució del contracte, ratificant les actuacions portades a terme.  
 
TERCER.- Aprovar la contractació del subministrament successiu i continuat de fungible associat 
a sistemes d’ablació endometrial Novasure, sistemes morceladors Myosure i beines per a 
histeroscòpia, amb destí al Servei de Ginecologia i Obstetrícia del Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona (exp. 53/2017-SSC-PNSP). 
 
Autoritzar la despesa de 153.665,16 € (126.996,00 € +  26.669,16 €, corresponent al 21% d’IVA) 
amb càrrec a la Part. 221.0004 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona de 2017, 
2018 i 2019. 
 
Facultar a la gerent del Consorci per a actuar com a òrgan de contractació en relació a l’expedient 
051/2017-SSC-PORH, en relació a les fases de preparació, selecció del contractista, adjudicació 
i execució del contracte, ratificant les actuacions portades a terme.  
 
QUART.- Aprovar el Conveni entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la societat 
Prestacions d’Assistència Mèdica, SL (PAM,S.L.) per l’atenció especialitzada i les seves proves 
mediques del CAP Barceloneta i el CAP Vila Olímpica, ratificant les actuacions portades a terme 
per la gerent del Consorci per a la seva formalització amb data 17 de gener de 2017. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la pròrroga per a l’any 2017 del conveni de col·laboració entre el Consorci 
Mar Parc de Salut de Barcelona i l’Institut Català d’Oncologia relatiu a la implementació i 
constitució d’una xarxa de dipòsits de teixits tumorals, ratificant les actuacions portades a terme 
per a la seva formalització en data 1 de febrer de 2017. 
 
SISÈ.- Aprovar la pròrroga del Conveni de Col·laboració subscrit entre el Consorci PRBB i el 
Parc de Salut Mar en els termes establerts al conveni subscrit entre les parts en data 16 de 
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desembre de 2013, en allò que no es contradigui amb els presents acords, i amb efectes a partir 
del dia 1 de gener de 2017 i fins al 31 de desembre de 2019. 
 
SETÈ.- Aprovar l’ addenda d’ampliació d’unitats productives del conveni per a l’accés al sistema 
de recepta electrònica d’unitats productives del Conveni per a l’accés al sistema de recepta 
electrònica del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona mitjançant els sistemes d’informació de 
l’Institut Català de la Salut, ratificant les actuacions portades a terme per la gerent del consorci 
per a la seva formalització en data 29 de desembre de 2016. 
 
VUITÈ.- Aprovar la renovació dels instruments de finançament a curt termini fins al límit 
d’endeutament actualment vigent, facultant a la gerent per realitzar quants tràmits siguin 
necessaris per obtenir les autoritzacions preceptives per la plena eficàcia d’aquest acord. 
 
Facultar a la Sra. Olga Pané i Mena, amb DNI núm. ----, gerent del Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona per la formalització de quants instruments siguin necessaris per l’obtenció del fi-
nançament a curt termini fins el límit de disposició actualment existent. 
 
NOVÈ.- Acceptar a benefici d’inventari l’herència del Sr. José Bigatà i Mora, proveït de DNI núm. 
---, segons resulta de la designació com a hereu universal efectuada per aquest a favor de 
l’Hospital del Mar en escriptura atorgada en data 11 de març de 2011 davant el notari de 
Barcelona, Sr. Ricardo Ferrer i Marsal, amb núm. 782 de protocol. 
 
Facultar expressament a la gerent del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, Sra. Olga Pané 
i Mena, proveïda de DNI núm. ---, per tal que pugui efectuar els tràmits requerits per a l’acceptació 
i adjudicació de l’herència del causant, Sr. José Bigatà i Mora i, amb aquesta finalitat, aprovi en 
el seu cas l’inventari definitiu de béns del causant i subscrigui quants documents públics i/o pri-
vats siguin necessaris.  
 
DESÈ.- Aprovar la modificació del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona corresponent a l’exercici 
2016, en el sentit d’autoritzar el traspàs d’una quantitat de 960.000,00 euros del Capítol III al Capítol 
VI del pressupost del Consorci corresponent a l’exercici 2016, per tal de respondre a la necessitat 
urgent de portar a terme els tràmits administratius per a promoure diversos subministraments.   
 
ONZÈ.- Aprovar la modificació del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona corresponent a 
l’exercici 2016, en el sentit d’autoritzar el traspàs d’una quantitat de 51.976,57 euros del Capítol II al 
Capítol IV del pressupost del Consorci corresponent a l’exercici 2016, per tal de respondre a les 
obligacions derivades de l’aprovació i formalització del Conveni entre el Consorci i la Fundació 
Institut Mar d’Investigacions Mèdiques en data 22 de desembre de 2016.  
 
 
L’acta corresponent a la reunió de 21 de febrer va ser aprovada per unanimitat en data 21 de 
març de 2017. 

 

 
 


