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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 MARÇ DE  2017 
 
 
PRIMER.- Aprovar la contractació subministrament successiu i continuat de catèters, introductors, 
guies, i agulles, amb destí al Servei de Cirurgia Vascular del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona (exp. 050/2017-SSC-PORH) per un import de 1.084.558,09 € 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 
necessaris per la formalització del corresponent contracte. 
 
SEGON.-  Aprovar la contractació del subministrament successiu i continuat de pròtesis 
endovasculars amb destí al Servei de Cirurgia Vascular del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona (exp. 052/2017-SSC-PORH) per un import de 1.046.764,58 € 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 
necessaris per la formalització del corresponent contracte. 
 
TERCER.- Aprovar l’expedient de contractació derivada del subministrament de material per al 
tractament substitutiu de la funció renal per diàlisis peritoneal ambulatòria per un termini des de la 
formalització del contracte fins al 31 de desembre de 2017, o fins a la formalització de la nova 
contractació, (Exp. PSMar 070/2017-AM-CD i Exp. ICS CS/CC00/1100460078/14/MAR), i 
ADJUDICAR l’esmentat contracte derivat amb destí als centres del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona, a les empreses i pels imports unitaris següents: 
 
BAXTER, S.L. 
 
 

Agrupador Codi Codi 
PSMar 

Descripció Ref. Unitats  
Anuals 

Preu Unitari Import Anual 

(IVA exclòs) 
(IVA 

inclòs) 
(IVA exclòs) (IVA inclòs) 

999300585 30030568 FDB071 

Diàlisi 
peritoneal 
ambulatòria 
amb cicladora 
compatible 
amb el sistema 
BAXTER 

BAXTER DPA 
C/CICLADORA 

5.837 66,64 € 70,97 € 388.964,35 € 414.237,70 € 

999300584 30030566 FDB070 

Diàlisi 
peritoneal 
ambulatòria 
contínua 
compatible 
amb el sistema 
BAXTER 

BAXTER DPAC 2.102 38,41 € 40,90 € 80.753,18 € 85.988,16 € 

999300586 30030570 DJHJ84 

Suplement 
concentrat de 
poliglucosa 
compatible 
amb el sistema 
BAXTER 

BAXTER SUPLEMENTO 
POLIGLUCOSA 

3.000 5,72 € 5,95 € 17.160,00 € 17.850,00 € 

999300587 30030571 DJHK84 

Suplement 
concentrat de 
bicarbonat per 
a DCPA 
compatible 
amb el sistema 
BAXTER 

BAXTER SUPLEMENTO 
BICARBONATO 

6.952 11,47 € 11,92 € 79.734,85 € 82.863,07 € 

Total 566.612,39 € 600.938,93 € 
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*IVA sobre % del 4%, 10%, i 21% 
 
 
FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.: 
 
 

Agrupador Codi 
Codi  

PSMar 
Descripció Ref.  

Unitats  
Anuals 

Preu Unitari Total Anual 

(IVA exclòs) (IVA inclòs) (IVA exclòs) (IVA inclòs) 

999300584 30030567 FDB070 

Diàlisi peritoneal 
ambulatòria contínua 
compatible amb el 
sistema FRESENIUS 

DPCA 834 37,18 € 40,90 € 31.009,64 € 34.110,60 € 

999300585 30030569 FDB071 

Diàlisi peritoneal 
ambulatòria amb 
cicladora compatible 
amb el sistema 
FRESENIUS 

DPCC 2.033 64,52 € 70,97 € 131.152,56 € 144.267,82 € 

999300587 30030572 DJHK84 

Suplement concentrat 
de bicarbonat per a 
DCPA compatible 
amb el sistema 
FRESENIUS 

SUPLEMENTO 1.020 10,84 € 11,92 € 11.053,09 € 12.158,40 € 

Total 173.215,29 € 190.536,82 € 

      
 Total Anual 

  (IVA exclòs) 
(IVA 

inclòs) 

TOTAL 739.827,68 € 791.475,74 € 

 
 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 221.0004 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona de 2017. 
 
Facultar la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits siguin 
necessaris per la formalització del corresponent contracte. 
 
QUART.- Aprovar l’ addenda al conveni entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i el Consell 
Comarcal del Barcelonès per perllongar durant l’any 2017 la col·laboració en el desenvolupament de 
l’activitat corresponent a la teràpia a malats mentals assistida amb animals de companyia que es 
desenvolupa al CCAAC del Barcelonès, ratificant els actes de la gerència tendents a la seva 
formalització en data 23 de febrer de 2017.  
 
CINQUÈ.- Aprovar la modificació del Conveni de col·laboració de 4 de maig de 2012, parcialment 
modificat el 18 de maig de 2015, per a fer front al dèficit històric del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona, per la qual s’autoritza la continuïtat de determinades mesures de suport destinades al 
finançament addicional de l’encàrrec d’activitat assistencial corrent, en els termes establerts a l’Acord 
de Govern de 21 de febrer de 2017. 
 
SISÈ.- Designar al Dr. Julio Pascual Santos, proveït de DNI núm. 50698882M com a Director de l’Àrea 
Assistencial i Mèdica del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, en substitució del Dr. Felipe Bory i 
Ros. 
 
SETÈ.- Proposar la designació del Dr. Julio Pascual Santos, proveït de DNI núm. 50698882M com a 
membre del patronat de la Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques, en substitució del Dr. 
Felipe Bory i Ros. 
 
VUITÈ.- Designar al Dr. Julio Pascual Santos per tal que, en la seva condició de Director de l’Àrea 
Assistencial i Mèdica del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, pugui exercir la condició de 
membre del Consell d’Administració de la societat Imatge Mèdica Intercentres, S.L., en substitució del 
Dr. Felipe Bory i Ros. 
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NOVÈ.- Designar al Dr. Julio Pascual Santos per tal que, en la seva condició de Director de l’Àrea 
Assistencial i Mèdica del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, pugui exercir la condició de 
membre del Consell d’Administració de la societat Laboratori de Referència de Catalunya, S.A.., en 
substitució del Dr. Felipe Bory i Ros. 
 
DESÈ.- Renovar la designació del Sr. Narcís Pérez de Puig, proveït de DNI núm. 40367317-V, com a 
vocal del patronat de la Fundació Bonanova en representació del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona i secretari de la mateixa, per termini màxim establerts als Estatuts de la Fundació. 
 
ONZÈ.- Acceptar el llegat constituït a favor del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona en el 
testament obert atorgat pel Sr. José Mora i Peñalver en data 27 de juliol de 2016 davant el Notari de 
l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, Sr. Carlos Masiá Martí, amb núm. 812 del seu protocol.  
Facultar expressament a la Sra. Olga Pané i Mena, proveïda de DNI núm. 46026237-V per a atorgar 
els documents públics i privats, així com per a realitzar quantes actuacions siguin necessàries per a 
formalitzar l’acceptació del llegat.  
 
DOTZÈ.- 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 crèdit de despesa del Capítol IX 
per un import de 25.166.269,66 euros a la partida pressupostària núm. 912.0002 de despeses i en 
la partida núm. 870.0001 d’ingressos per un import de 25.166.269,66 euros, respectivament, per a 
l’amortització del principal del préstec bilateral subscrit entre el Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya en data 30 de desembre de 2015.  
 
TRETZÈ.- Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
corresponent a l’exercici 2017 per a la incorporació dels següents romanents finalistes: 
 
 

 
 
L’acta corresponent a la reunió de 21 de març va ser aprovada per unanimitat en data 18 d’abril de 
2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 


