
 
 

ACORDS DEL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE 
BARCELONA ADOPTATS A LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 18 DE JULIOL DE 2017 

 

PRIMER.-  Aprovar la signatura del Conveni entre l’Agència Tributària de Catalunya i el Consorci Mar 
Parc de Salut de Barcelona per a la homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació 
dels tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. 

Autoritzar al president per a la signatura del Conveni que s’adjunta com annex a aquest certificat. 

Autoritzar a la gerent per a efectuar els tràmits necessaris per al desplegament de l’objecte i finalitat del 
conveni, ordenant la realització per part de la gerent, o de les persones que actuïn per delegació seva, 
de totes les actuacions executives dirigides al compliment de les obligacions que s’hi estableixen, un cop 
formalitzat. 

Autoritzar a les persones pertanyents a òrgans col·legiats de govern o òrgans d’administració d’entitats 
participades pel CMPSB, en representació o per designació d’aquest, per a l’aprovació si s’escau del 
conveni relatiu a la homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que 
ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, en compliment 
de l’Acord de Govern de 25 d’abril de 2017. 

SEGON.- Aprovar la contractació subministrament successiu i continuat de tires reactives per equips 
portàtils mesuradors del temps de protrombina COAGUCHECK® amb destí a tots els centres del 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 266/2017-SSC-PNSP) per un import de 117.216,00 € IVA 
inclòs. 

Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 221.0004 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona de 2017, 2018 i 2019. 

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

TERCER.- Ampliar el contracte que fa referència al servei de vigilància i seguretat en els Centres del 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (expedient 213/2016-SE-PORH, adjudicat a l’empresa SABICO 
SEGURIDAD, S.A. amb NIF A-20202487, per mutu acord entre les parts, a partir de l’1/08/2017 fins al 
31/10/2019, per un import de 468.440,49 €, IVA inclòs (387.140,90 € + 81.299,59 €, 21% d’IVA). 

Autoritzar la despesa amb càrrec a la Part. 227.0002 del Press. 2017, 2018 I 2019. 

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

QUART.- Ratificar la contractació derivada del subministrament de medicaments exclusius i/o no 
substituïbles per al tractament del virus de l’Hepatitis C (Exp. PSMar 261/2017 i Exp. ICS 
CS/CC00/1100650459/17MAR), i ADJUDICAR els esmentats contractes derivats amb destí als centres 
del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, per un termini des de la formalització del contracte derivat 
fins al 31 de desembre de 2017 o fins a la formalització de la següent contractació derivada, si s’escau,  
quant als articles, amb les empreses i amb els imports següents: 

 

 

 

 

 



 
 

 

Empresa 
Article 

Descripció CN Quan-
titat 

Preu Unitari Import Total Import Total  
per Proveïdor 

Codi  
ICS 

Codi  
PSMar 

IVA 
exclòs 

IVA 
inclòs 

IVA 
exclòs 

IVA 
inclòs 

IVA 
exclòs 

IVA 
inclòs 

GILEAD SCI-
ENCES, S.L.  
B80754799 

99901
7049 DAMV14 

SOFOS-
BUVIR+VELPA-

TASVIR  400 
+100 mg comp 

7120
82 950 156,2602 162,5106 148.447,18 154.385,07 148.447,18 154.385,07 

BRISTOL MY-
ERS SQUIB, 

S.A. 
A28042463 

99901
6274 DAMQ12 

DACLATASVIR 
30 mg comp 

7035
07 250 117,8552 122,5694 29.463,80 30.642,35 

206.246,59 214.496,45 
99901
6275 DAMQ14 

DACLATASVIR 
60 mg comp 

7035
08 1.500 117,8552 122,5694 176.782,79 183.854,10 

TOTAL 
IVA exclòs IVA inclòs 

354.693,77 368.881,52 

 
Autoritzar la despesa de 368.881,52 euros (354.693,77 euros + 14.187,75 euros, corresponent al 4% d’IVA) 
amb càrrec a la Part. 221.0005 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona de 2017. 
 

CINQUÈ.- Aprovar l’acord de modificació de l’Annex I del conveni de col·laboració pel qual es formalitza una 
aliança estratègica entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i el Consorci Sanitari de l’Anoia, per a 
l’establiment de les obligacions econòmiques relatives a l’exercici 2017, facultant expressament a la gerent 
del Consorci per a la subscripció d’aquest acord.  

SISÈ.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, la societat 
Laboratori de Referència de Catalunya i la Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques en relació amb 
l’obtenció de mostres biològiques per al seu ús en recerca, facultant expressament a la gerent del Consorci 
per a la seva signatura. 

SETÈ.- Aprovar l’acord de donació entre la Fundació Privada Cellex i el Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona, ratificant els actes del president per a la seva formalització en data 1 de juny de 2017. 

VUITÈ.- Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona corresponent a 
l’exercici 2017 en el sentit d’autoritzar l’ampliació de la partida 131.0001 en la quantitat de 745.968,50 euros, 
la partida 221.0004 en la quantitat de 829.523,70 euros i la partida 620.0001 en la quantitat de 43.725,59 
euros; i la partida 317.0001 d’ingressos en la quantitat de 1.619.217,79 euros. 

NOVÈ.- Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona corresponent a 
l’exercici 2017 en el sentit d’autoritzar les partides de despesa núm. 131.0001, 221.0004, 620.000, en les 
quantitats de 657.265 euros, 1.482.665 euros i 21.885,50 euros, respectivament, i la partida d’ingressos núm. 
317.0001 en la quantitat de 2.161.815,01 euros. 

DESÈ.- Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona corresponent a 
l’exercici 2017 en el sentit d’ampliar la partida de despeses núm. 131.0001 de despeses i la partida núm. 
317.0001, d’ingressos, en la quantitat de 1.317.250,95 euros.  

ONZÈ .- Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona corresponent a 
l’exercici 2017 en el sentit d’ampliar la partida de despeses núm. 131.0001 de despeses i la partida núm. 
317.0001, d’ingressos, en la quantitat de  98.443,88 euros.  

 

L’acta corresponent a la reunió de 18 de juliol  va ser aprovada per unanimitat en data 19 de setembre 
de 2017. 
 
 


