
 
 
 

 

ACORDS DEL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE 
BARCELONA ADOPTATS A LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2017 
 
PRIMER.- Renovar la designació del Sr. Aleix Carrió i Millà, proveït de DNI núm. 36.387.423-C, com 
a vocal del patronat de la Fundació Bonanova, en qualitat de membre designat pel Consorci Mar 
Parc de Salut de Barcelona, pel termini màxim establert als estatuts de la Fundació.  
 
SEGON.- Renovar la designació del Sr. Alberto Sorribas i Vivas, proveït de DNI núm. 35.019.550-
A, com a vocal del patronat de la Fundació Bonanova, en qualitat de representat de l’equip directiu 
de l’Institut Bonanova de Formació Professional Sanitària, pel termini màxim establert als Estatuts 
de la Fundació.  
 
TERCER.- Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona en 
el sentit d’autoritzar l’ampliació de la partida núm. 317.0001 d’ingressos en l’import de 1.912.876,43 
euros, i l’autoritzar un suplement de crèdit amb impacte a la partida 620.0001 de despeses, per un 
import equivalent de 1.912.876,43 euros. 
 
QUART.- Aprovar la contractació del servei de gestió de la protecció radiològica dels Centres del 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 310/2017-SE-PORH) per un import de 154.108,28 
€ IVA inclòs. 
 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 227.0089 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona de 2018, 2019 i 2020. 

 
Facultar la gerent per exercir com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits siguin neces-
saris per la formalització del corresponent contracte. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la contractació del subministrament successiu i continuat de cartutxos d’he-
moperfusió extracorpòria amb polimixina B amb destí al Servei de Reanimació de l’Hospital del 
Mar del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp.340/2017-SSC-PNSP) per un import de 
154.880,00 € 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 neces-
saris per la formalització del corresponent contracte. 
 

SISÈ.- Aprovar la contractació del subministrament successiu i continuat de sutures amb 

antisèptic Vicryl Plus (VCP), Monocryl Plus, PDS Plus (PDP), amb destí als Centres del Consorci 

Mar Parc de Salut de Barcelona (Exp. 291/2017-SSC-PNSP) per un import de 437.917,14 € 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. 
 

SETÈ.- Aprovar la contractació del subministrament successiu i continuat material de crioablació 

destinat al Servei d’Electrofisiologia del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 292/2017-

SSC-PNSP) per un import de 513.511,90 € 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. 
 

VUITÈ.- D’acord amb la informació aportada en relació amb els tràmits de preparació de 

l’expedient de licitació corresponent al servei de cuina i alimentació dels centres del Consorci 

Mar Parc de Salut de Barcelona, i atesa la necessària celeritat en la tramitació d’aquest expedient 

per raó del termini de vigència del contracte actualment en execució, es faculta a la gerència per 

a efectuar els actes de promoció que siguin necessaris, fins i tot l’aprovació de l’expedient i 

publicació dels anuncis de licitació, un cop es disposi dels imports definitius del contracte, de les 

aportacions que pugui fer el Grup de Treball en matèria de contractació pública social i ambiental 

de l’Ajuntament de Barcelona als plecs que regulen aquesta licitació, així com l’informe de control 

financer de la Intervenció de la Generalitat de Catalunya, donant compte al Consell Rector en la 

reunió que se celebri amb caràcter immediatament posterior a aquestes actuacions. 

 

NOVÈ.- Aprovar la subscripció del contracte de concessió d’aval que subscriuen la Academia 

Española de Dermatología y Venereología i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona en 

relació amb el Curs “Enfermedades autoinmunes ampollares y del tejido conectivo. Manejo de 

inmunosupresores. IX Edición”, facultant expressament a la gerent per a la seva signatura. 

 

DESÈ.- Aprovar la proposta de conveni pel qual es subscriu un acord de col·laboració entre la 
Fundació Puigvert i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per a la realització d’estudis de 
microscòpia electrònica, ratificant els actes de la gerent per a la seva formalització en data 24 de 
juliol de 2017. 
 

ONZÈ.-  Aprovar el contracte de prestació de serveis entre el Consorci Mar Parc de Salut de 

Barcelona i al Fundació BarcelonaBeta Brain Research Center en relació amb el Protocol núm.  

 

54861911ALZ2003, ratificant els actes de la gerent per a la seva formalització en data 13 de juliol 

de 2017.  

 

DOTZÈ Aprovar el contracte de prestació de serveis entre el Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona i al Fundació BarcelonaBeta Brain Research Center en relació amb el Protocol núm. 
CCNP520A2202J, facultant expressament a la gerent del Consorci per a la seva formalització. 
 

TRETZÈ.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona i la Fundació Miquel Valls en relació amb la unitat funcional de motoneurona, 
ratificant els actes de la gerent per a la seva formalització en data 24 de juliol de 2017.  
. 

 

                          

L’acta corresponent a la reunió de 19 de setembre va ser aprovada per unanimitat en data 6 

d’octubre de 2017. 

 

                          


