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ACORDS DEL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE 
BARCELONA ADOPTATS A LA REUNIÓ NO PRESENCIAL DE DAT A 26 D’OCTUBRE DE 2017 

 
 
 
PRIMER.- El Consell Rector es dóna per assabentat de l’Acord de la Comissió Paritària de Control, 
Seguiment i Interpretació de les normes contingudes al II Conveni Col·lectiu de Treball del Consorci Mar 
Parc de Salut de Barcelona, de 24 d’octubre de 2017, l’aprova i autoritza a la gerent per a la realització de 
les actuacions necessàries per a la seva execució. 
 
SEGON.- S’aprova la contractació del subministrament d’un sistema de monitoratge complet per als 
pacients de la Reanimació Post-quirúrgica de l’Hospital del Mar per un import de 308.550,00 € IVA inclòs. 

 
S’autoritza la despesa amb càrrec a la Partida 620.0001 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona de 2017. 
 
Es facultar la gerent per exercir com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits siguin necessaris per 
la formalització del corresponent contracte. 
 
TERCER.- S’aprova la contractació del subministrament successiu i continuat de de papers varis i gots de 
plàstic amb destí a tots els centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per un import de 
478.245,34€ IVA inclòs. 

 
S’autoritza la despesa amb càrrec a la Partida 221.0004 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona de 2018 i 2019. 

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

 
QUART.- S’aprova la contractació del subministrament successiu i continuat de medicaments i sèrums per 
al Servei de Farmàcia del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per un import de 980.085,50 € IVA 
inclòs. 

 
S’autoritza la despesa amb càrrec a la Partida 221.0005 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona de 2018 i 2019. 

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

 
CINQUÈ.- S’aprova la contractació del subministrament successiu i continuat de medicaments exclusius, 
amb destí al Servei de Farmàcia del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per un import de 
6.678.342,51 € IVA inclòs. 
 
S’autoritza la despesa amb càrrec a la Partida 221.0005 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona de 2018 i 2019. 
 
Es facultar la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits siguin necessaris 
per la formalització del corresponent contracte. 
 
SISÈ.- S’aprova la promoció per part de la gerència dels expedients de licitació corresponents a les 
inversions i serveis següents, dels quals haurà de donar compte a la propera reunió del Consell Rector que 
es celebri: 
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SETÈ.- S’aprova el Protocol d’intencions i de suport institucional per a la creació d´una plataforma 
d´estudis nutricionals i gastronòmics i envelliment del cervell al Recinte Torribera i es ratifiquen les 
actuacions portades a terme per la gerent per a la seva formalització en data 28 de setembre de 2017.  
 
VUITÈ.- S’aprova el Conveni de col·laboració CMPSB i la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat 
Autònoma de Barcelona en relació amb l’ús de determinats espais per a la realització del màster universitari 
“Fisioteràpia aplicada a l’esport i a l’activitat física” i es ratifiquen les actuacions de la gerent per a la seva 
formalització en data 1 de setembre de 2017.  
 
NOVÈ.- S’aprova la proposta de conveni de col·laboració interadministrativa subscrit entre el Departament 
de Salut i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per al suport al desplegament de les actuacions 
prioritzades al Pla Director de Salut Mental i Addiccions amb els criteris fixats per Pla de Salut de Catalunya 
2016-2020, així com els seus annexes. 
 
DESÈ.- El Consell Rector s’adhereix a la sol·licitud per a què la Fundació Sanitària Sant Pere Claver sigui 
guardonada amb la Creu de Sant Jordi en motiu del seu 70è aniversari, donant suport a la candidatura 
d’aquesta entitat, i autoritza a la gerent per a subscriure els documents necessaris per a fer constar aquest 
posicionament.  
 
 

 

L’acta corresponent a aquesta reunió ha estat aprovada en data 26 d’octubre de 2017. 
 

Concepte Partida Centre Servei

Import Sortida

Licitació IVA 

inclòs

Import Sortida

Licitació IVA

NO inclòs

Control Legionella i Control 

Ambieltal PSMar PSMar         270.000,00 €      223.140,50 € 

Gestió de Resídus PSMar PSMar      3.000.000,00 €   2.479.338,84 € 

SERVEIS (Cap II)


