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ACORDS DEL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 

ADOPTATS A LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 16 DE MAIG DE  2017 
 
 
PRIMER.- Aprovar l’avaluació de l’estat de compliment dels objectius de direcció corresponents a l’any 
2016 i la retribució corresponent segons el detall incorporat a l’acta de la sessió, ordenant la realització 
dels tràmits necessaris per al seu pagament. 
 
SEGON.- Aprovar la proposta de modificació del Conveni de col·laboració subscrit el 18 de setembre 
de 2006 entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Salut i el 
Servei Català de la Salut, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona amb 
l’objecte de desenvolupar el Pla Director d’Infraestructures de l’Hospital del Mar, facultant expressament 
al President per a la seva signatura. 
 
TERCER.- Aprovar la proposta d’acord de desenvolupament per a l’exercici 2016 del Conveni de 20 de 
gener de 2014 relatiu al desenvolupament d’una Unitat Docent per a la formació de metges 
especialistes en Medicina Preventiva i Salut Pública, de liquidació de les obligacions establertes a 
l’Annex I, segons consten als pactes adoptats en data 3 de desembre de 2015, i d’interpretació i 
modificació d’aquest conveni. 
 
QUART.- Aprovar l’Addenda al Conveni subscrit entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la 
Fundacó BarcelonaBeta Brain Research Center en data 19 de setembre de 2016, per a l’addició als 
acords adoptats en l’esmentat conveni el Servei de Dermatologia del Parc de Salut Mar. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
corresponent a l’exercici 2017 en sentit de generar crèdit equivalent a 358.918,56 euros, corresponent 
a l’activitat del programa d’urgències d’hivern del CatSalut, ampliant en aquest import la partida 131.000 
de despeses i la partida 317.0001 d’ingressos, vinculats al centre Hospital de l’Esperança. 
 
 

 
 

L’acta corresponent a la reunió de 16 de maig va ser aprovada per unanimitat en data 20 de juny de 
2017. 

 
 
 
 


