
 

 
 

 
 

ACORDS DEL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCE-
LONA ADOPTATS A LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 20 DE JU NY DE 2017 

 

PRIMER.- Aprovar els comptes anuals del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
corresponents a l’exercici 2016.  

SEGON.- Aprovar la concreció dels objectius de la gerència del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona corresponents a l’any 2017, segons es desprèn del detall que figura a l’acta de la 
sessió, i donar-se per assabentat de la concreció dels objectius de direcció vinculats a retribució 
variable en funció del seu assoliment.  

TERCER.- Aprovar la contractació subministrament successiu i continuat d’equips de sensors 
per al sistema de monitorització de profunditat anestèsica destinat al Servei d’Anestesiologia del 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 211/2017-SSC-PNSP) per un import de 
145.795,32 € 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 neces-
saris per la formalització del corresponent contracte. 
 

QUART.- Aprovar la contractació del subministrament successiu i continuat dels kits de materials 
fungibles necessaris per al programa de tractament a domicili de pacients amb Diabetis Mellitus 
tipus 1 del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital del Mar (exp. 212/2017-SSC-PNSP) 
per un import de 278.427,69 € 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 ne-
cessaris per la formalització del corresponent contracte. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la contractació del servei de manteniment preventiu, correctiu i normatiu dels 
equips de diagnòstic per la imatge dels Centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
(exp. 223/2017-SE-PORH) per un import de  395.529,00 € IVA inclòs. 

 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 213.0001 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 ne-
cessaris per la formalització del corresponent contracte. 
 

SISÈ.- Aprovar la contractació del subministrament successiu i continuat de catèters, elèctrodes 
i material divers per a tècniques d’electrofisiologia amb destí al Servei d’Electrofisiologia del 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 233/2017-SSC-PORH) per un import de 
2.235.873,70 € 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 ne-
cessaris per la formalització del corresponent contracte. 
 

SETÈ.- Aprovar la contractació derivada del subministrament medicaments (Exp. PSMar 513/2015 
i Exp. ICS CS/CC00/1100538870/16/MAR), i adjudicar l’esmentat contracte derivat amb destí als 
centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, per un termini de l’1 de gener de 2017 fins al 
31 de desembre de 2017 o fins a la formalització de la següent contractació derivada, si s’escau,  
quant als articles, amb l’empresa i amb els imports que es detallen a l’esmentat expedient.   

Autoritzar la despesa 12.144.102,19 euros (11.677.021,69 euros + 467.080,51 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. 

Ratificar les actuacions portades a terme per la gerent del Consorci.  
 
VUITÈ.- Aprovar la contractació derivada del subministrament medicaments (Exp. PSMar 066/2016 
i Exp. ICS CS/CC00/1100539807/16/AMUP), i adjudicar l’esmentat contracte derivat amb destí als 
centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, per un termini de l’1 de gener de 2017 fins al 
31 de desembre de 2017 o fins a la formalització de la següent contractació derivada, si s’escau,  
quant als articles, amb l’empresa i amb els imports que es detallen a l’esmentat expedient.  

Autoritzar la despesa de 1.189.573,57 euros (1.143.820,74 euros + 45.752,83 euros, corresponent 
al 4% d’IVA) amb càrrec a la Part. 221.0005 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
de 2016. 
 
Ratificar les actuacions portades a terme per la gerent del Consorci.  
 
NOVÈ.- Aprovar la contractació derivada del subministrament medicaments exclusius i/o no substi-
tuïbles (Exp. PSMar 264/2016 i Exp. ICS CS/CC00/1100577275/16/PNSP), i adjudicar l’esmentat 
contracte derivat amb destí als centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, per un termini 
de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2017 o fins a la formalització de la següent 
contractació derivada, si s’escau,  quant als articles, amb l’empresa i amb els imports que es detallen 
ta l’esmentat expedient.  
 
Autoritzar la despesa 376.725,90 euros (362.236,44 euros + 14.489,46 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. 
 
Ratificar les actuacions portades a terme per la gerent del Consorci.  
 
DESÈ.-  Aprovar la contractació derivada del subministrament medicaments exclusius i/o no substi-
tuïbles (Exp. PSMar 111/2016 i Exp. ICS CS/CC00/1100536051/16/PNSP), i ADJUDICAR l’esmen-
tat contracte derivat amb destí als centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, per un 
termini de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2017 o fins a la formalització de la següent 
contractació derivada, si s’escau,  quant als articles, amb l’empresa i amb els imports que es detallent 
a l’esmentat expedient.  

Autoritzar la despesa de 18.149.240,02 euros (17.451.192,33 euros + 698.047,69 euros, correspo-
nent al 4% d’IVA) amb càrrec a la Part. 221.0005 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona de 2017. 
 
Ratificar les actuacions portades a terme per la gerent del Consorci.  
 
 
 
 



 

 
 

 
ONZÈ.- Aprovar la contractació derivada del subministrament de medicaments exclusius i/o no 
substituïbles per al tractament del virus de l’Hepatitis C (Exp. PSMar 192/2017 i Exp. ICS 
CS/CC00/110632546/17/MAR), 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 contrac-
tació derivada, si s’escau,  quant als articles, amb les empreses i amb els imports que es detallen 
a l’esmentat expedient.  
 
Autoritzar la despesa de 2.863.688,67 euros (2.753.546,80 euros + 110.141,87 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. 
 
Ratificar les actuacions portades a terme per la gerent del Consorci.  
 

DOTZÈ.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i 
MUTUAM, M.P.S. per al desenvolupament d’un model d’atenció psicosocial per a persones amb 
malalties avançades, facultant expressament a la gerent del Consorci per a la seva formalització.  

TRETZÈ.- Aprovar la modificació del conveni de col·laboració subscrit en data 16 de març de 
2015 entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la societat Barcelona Serveis Municipals, 
S.A. relatiu a les accions de voluntariat amb pacients dels Centres Assistencials Dr. Emili Mira i 
López (CAEMIL) al Zoo de Barcelona. 
 
CATORZÈ.- Aprovar el conveni d’adhesió del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per a 
l’accés telemàtic per part dels centres hospitalaris a les dades bàsiques, derivades d’accidents 
de trànsit, de l’aplicació de la guarida urbana de l’Ajuntament de Barcelona, facultant 
expressament a la gerent del Consorci per a la seva formalització.  
 
QUINZÈ.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre la Fundació IDIBELL, l’Institut Català 
de la Salut, la Fundació IMIM i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, 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, 
a través de l’Institut Bonanova de Formació Professional, i l’Institut Català d’Oncologia per a 
l’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic en 
l’àmbit professional inicial, facultant expressament a la gerent del Consorci per a la seva 
formalització. 
 
DISSETÈ.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, 
a través de l’Institut Bonanova de Formació Professional Sanitària, i el Departament 
d’Ensenyament per a l’impuls de la formació professional inicial i la formació de professorat, 
facultant expressament a la gerent del Consorci per a la seva formalització. 
 
DIVUITÈ.- Aprovar els convenis entre la Fundació IMIM i el Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona relatius a la intensificació de personal d’infermeria que ha obtingut els ajuts 
corresponents a la convocatòria vinculada al Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 
(PERIS) mitjançant resolució de 28 de març de 2017, facultant expressament a la gerent del 
Consorci per a la seva formalització.  

DINOVÈ.- Aprovar el conveni entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, la Universitat 
Pompeu Fabra i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) per a 
l’avaluació d’activitat investigadora de personal doctor de l’Escola Superior d’Infermeria del Mar, 
facultant expressament a la gerent del Consorci per a la seva formalització. 



 

 
 

 

VINTÈ.- Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona en 
el sentit de generar crèdit equivalent a 699.694,34 euros a la partida pressupostària núm. 
317.0001 d’ingressos i la partida 620.0001 de despeses.  

VINTÈVINT-I-UNÈ.- Aprovar els preus i criteris de gestió dels estudis de l’Institut Bonanova de 
Formació Professional Sanitària corresponents al curs 2017-2018, en els termes següents: 

 
PREUS I CRITERIS DE GESTIÓ DE L’INSTITUT BONANOVA D E FORMACIÓ PROFESSIO-
NAL SANITÀRIA  
 
1.- Quotes generals: 

• Quota inicial alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior, de primer, segon i tercer 
curs: 360,00€ 

• Quota inicial alumnes de  Cicles Formatius de Grau Mitjà, tant de primer com de segon 
curs : 320,00 € 

2.- Matriculació per crèdits o unitats formatives: Aplicació a la quota inicial, un índex proporcional 
al percentatge d’hores –sobre el total del curs- a les quals es matricula l’alumne/a. 

3.- La devolució de la quota institut es realitzarà en funció de dos variables, el moment de baixa 

i els seus motius. 

 

 

Moment de la baixa Motiu Import a retornar 

Abans de l’inici de curs Qualsevol Import de la quota institut menys 30 

Euros en concepte de despeses de 

gestió 

 

 

Durant el primer mes de 

curs 

 

En cas que no es matri-

culi a un altre cicle forma-

tiu o Universitat 

Es retorna el 50 % de la quota institut 

En cas que es matriculi a 

una altre cicle formatiu o 

Universitat 

Es retorna l’import de la quota institut 

menys 30 Euros en concepte de des-

peses de gestió 

Passat un mes des de 

l’inici de curs 

Qualsevol No es retorna l’import de la quota insti-

tut 

 

4.- Els preus aplicats en concepte de matrícula en cicles formatius de grau superior (als quals 
s’hi afegeix la quota corresponent de l’Institut Bonanova de Formació Professional Sanitària) són 
equivalents als establerts a l’Ordre ENS/181/2012, de 22 de juny, per la qual es creen diversos  



 

 
 

 
 
 
preus públics per a la matrícula dels cicles formatius de grau superior impartits en els centres 
dependents del Departament d’Ensenyament, o norma que la substitueixi. 
 
5.- Els preus aplicats en concepte de servei d’assessorament i reconeixement acadèmic dels 
aprenentatges adquirits en activitats d’ensenyament no reglat, en l’experiència laboral, o en ac-
tivitats socials, en relació amb els cicles formatius de grau mitjà o superior, són equivalents als 
establerts a l’Ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost, de creació de preus públics per diversos ser-
veis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als cen-
tres educatius dependents del Departament d’Ensenyament, o norma que la substitueixi.  
 
6.- La gestió dels preus aplicats en concepte de matrícula en els cicles formatius de grau superior 
(cobrament, bonificacions, devolucions)  es realitzarà seguint les instruccions de 21 de Juny de 
2016 publicades per la Direcció General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament, 
per al cursos acadèmics a partir del 2016-2017, o aquelles instruccions o disposicions que les 
substitueixi.  
 

VINT-I-DOSÈ.- Prendre coneixement i acceptar la proposta d’alienació de 50 accions de la soci-
etat Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, titularitat de la Fundació Hospital de Pa-
lamós, a la pròpia societat, numerades de la 1.561 a la 1.585, i de la 2.476 a la 2.487, mitja acció 
de la 2.632 i mitja acció de la 3.510, totes incloses, renunciant expressament al dret d’adquisició 
preferent establert a l’art. 8 dels Estatuts de la societat.  
 
VINT-I-TRESÈ.- Prendre coneixement de la notificació de sentència núm. 636/2016, de 20 de 
juliol, en relació amb l’expedient 1-2008IMAS del Servei d’Ocupació de Catalunya i de la resolució 
del Secretari General de Treball, Afers Socials i Famílies de 9 de gener de 2017, dictada en 
compliment de la esmentada sentència, ordenant la realització dels tràmits per al seu compliment.  
 
VINT-I-QUATRÈ - Designar al Sr. Ramon Pujol Vallverdú, proveït de DNI núm. 39848227Z, com a 
vocal del patronat de la Fundació Bonanova en representació del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona en substitució del Sr. Francesc Alameda i Quitllet,  pel termini màxim establerts als 
Estatuts de la Fundació. 

 
 

L’acta corresponent a la reunió de 20 de juny  va ser aprovada per unanimitat en data 18 juliol  
de 2017. 
 


