
 

 
ACORDS DEL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE 

BARCELONA ADOPTATS A LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 17 D’ABRIL DE 2018 
 

 
PRIMER.- Aprovar l’acta de la reunió del Consell Rector celebrada el dia 28 de març de 2018. 

SEGON.- Prorrogar els contractes de subministrament successiu i continuat d’stents coronaris amb destí al 
Servei de Cardiologia del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 288/2016-SSC-PORH), subscrits 
en data 9 de maig de 2017 amb les empreses que es detallen seguidament, per un termini d’un any des del 
8 de maig de 2018 i fins al 7 de maig de 2019  o fins que es formalitzi la nova contractació, pels imports, 
següents: 

 

ABBOTT LABORATORIES, S.A. 

LOT núm. 1: STENTS CORONARIS 

Codi Article Quantitat  
anual 

Preu unitari Import anual  

IVA exclòs IVA inclòs IVA exclòs IVA inclòs 

GFB008 

Stent coronario bioresorbible. Endoprótesis vascular 
bioresorbible compuesta de PLLA, recubierta de 
PDLLA y fármaco everolimus en proporción 1:1. Cua-
tro marcadores radioopacos de platino. Grosor del 
strut de 152 micras.  

200 1.200,00 € 1.320,00 € 240.000,00 € 264.000,00 € 

GFB009 

Stent coronario.  Sistema de stent coronario liberador 
de everolimus con fluoropolímero y diseño del anillo 
corrugat de cromo-cobalto L-605 y 3 uniones no linea-
les para anillo con strut de 0.0032" de grosor. 

200 1.050,00 € 1.155,00 € 210.000,00 € 231.000,00 € 

Total 450.000,00 € 495.000,00 € 

 

BIOSENSORS IBERIA, S.L. 

LOT núm. 1: STENTS CORONARIS 

Codi Article Quantitat  
anual 

Preu unitari Import anual  

IVA exclòs IVA inclòs IVA exclòs IVA inclòs 

GFB003 

Stent coronario farmacoactivo.  Stent fármacoactivo 
de acero inoxidable liberador de Biolimus A9 sin polí-
mero. En todos los diámetros y longitudes. 

50 1.030,00 € 1.133,00 € 51.500,00 € 56.650,00 € 

Total 51.500,00 € 56.650,00 € 

 
BIOTRONIK SPAIN, S.A. 

LOT núm. 1: STENTS CORONARIS 

Codi Article Quantitat  
anual 

Preu unitari Import anual  

IVA exclòs IVA inclòs IVA exclòs IVA inclòs 

GFB004 

Stent coronario.  Stent de aleación de cromo-cobalto 
recubierto de una capa inerte de carburo de silicio re-
cubierta de una membrana de poliuretano eletrofiñada. 
Compatible con catéters 5F. 

2 1.300,00 € 1.430,00 € 2.600,00 € 2.860,00 € 

Total 2.600,00 € 2.860,00 € 

 



 

BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A. 

LOT núm. 1: STENTS CORONARIS 

Codi Article Quantitat  
anual 

Preu unitari Import anual  

IVA exclòs IVA inclòs IVA exclòs IVA inclòs 

GFB012 
Stent coronario bioresorbible.  Stent coronario de 
cromo-platíno, liberador de everolimus, con polímero 
bioreabsorbible abluminal. 

100 1.050,00 € 1.155,00 € 105.000,00 € 115.500,00 € 

Total 105.000,00 € 115.500,00 € 

 

LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS, S.L. 

LOT núm. 1: STENTS CORONARIS 

Codi Article Quantitat  
anual 

Preu unitari Import anual  

IVA exclòs IVA inclòs IVA exclòs IVA inclòs 

GFB007 

Stent coronario dedicado a bifurcación. Acero in-
oxidable 316 LVM.Liberdaor de fármaco sirolimus 
con olímero biodegradableen Stent de dos diámetros 
con celda larga entre el segmento distal y proximal, 
acceso a la rama lateral. Diámetro distal, proximal de 
2,5-3,25mm hasta 3,75-4,5mm. En pasos de 
0,25mm y longitudes de 15,18 y 23mm. Premontado 
sobre balónde dos diámetros con marcador central y 
2 laterales, compatible con una única guía de max. 
0,014". Compatible con catéter guía 5F. sistema de 
intercambio rápido de 140cm. Estéril y unitario. 

20 1.400,00 € 1.540,00 € 28.000,00 € 30.800,00 € 

Total 28.000,00 € 30.800,00 € 

 

MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. 

LOT núm. 1: STENTS CORONARIS 

Codi Article Quantitat  
anual 

Preu unitari Import anual  

IVA exclòs IVA inclòs IVA exclòs IVA inclòs 

GFB010 

Stent coronario.  Stent coronario de aleación de 
cromo-cobalto de diseño continuo sinusoidal de 
celda abierta con puntos de fusión láser según pa-
trón helicoidal, grosor del filamento 0.0036”. Bandas 
marcadores de oro. En todos sus diámetros y longi-
tudes. Estéril y unitario.  

150 425,00 € 467,50 € 63.750,00 € 70.125,00 € 

Codi Article Quantitat  
anual 

Preu unitari Import anual  

IVA exclòs IVA inclòs IVA exclòs IVA inclòs 

GFB011 

Stent coronario.  Stent coronario de aleación de 
cromo-cobalto, diseño continuo sinusodal con grosor 
de strut de 0.0032" y núcleo radioopaco premontado 
sobre catéter balón de intercambio rápido, semi-dis-
tensible; presión nominal 12 atm, RBP de 18 atm. 
Recubierto de polímero. 

300 1.050,00 € 1.155,00 € 315.000,00 € 346.500,00 € 

Total 378.750,00 € 416.625,00 € 

 

PALEX MEDICAL, S.A. 

LOT núm. 1: STENTS CORONARIS 

Codi Article Preu unitari Import anual  



 

Quantitat  
anual IVA exclòs IVA inclòs IVA exclòs IVA inclòs 

GFB013 

Stent coronario.  Stent de cromo-cobalto L605 con 
grosor del strut de 65 micras con diseño híbrido, 
celda abierta en la parte central y cerrada en los late-
rales; polímero biodegradable compuesto de PLLA y 
PLGA, liberador de sirolimus a dosis de 1.25 
mcg/mm². En medidas de 32,37,40 y 44 y la versión 
Morph en medidas de 50 y 60 mm. 

50 1.050,00 € 1.155,00 € 52.500,00 € 57.750,00 € 

Total 52.500,00 € 57.750,00 € 

 

TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L. 

LOT núm. 1: STENTS CORONARIS 

Codi Article Quantitat  
anual 

Preu unitari Import anual  

IVA exclòs IVA inclòs IVA exclòs IVA inclòs 

GFB005 

Stent coronario farmacoactivo.  Stent coronario 
farmacoactivo liberador de sirolimus, con plataforma 
de cromo-cobalto L605 y diseño de celda abierta. 
Imprimación abluminal con tecnología gradiente. Po-
límero reabsorbible de PDLLA-PCL (poly(D,L-Lac-
tide-co-Caprolactona). Grosor de strut 80 micras. 2 
conectores. 

50 1.050,00 € 1.155,00 € 52.500,00 € 57.750,00 € 

Total 52.500,00 € 57.750,00 € 

 

   
 Import anual  

  IVA exclòs IVA inclòs 

Total  1.120.850,00 € 1.232.935,00 € 

 
 

Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 221.0004 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de Bar-
celona de 2018 i 2019. 
 
Facultar la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits siguin necessaris per 
s la formalització de les corresponents pròrrogues. 
 
TERCER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut i el Consoci Mar Parc de 
Salut de Barcelona relatiu a l’autorització per a l’ús dels espais del CAP Barceloneta, facultant expressament 
a la gerent del Consorci per a la seva formalització.   
 
QUART.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut i el Consoci Mar Parc de 
Salut de Barcelona relatiu a l’autorització per a l’ús dels espais del CAP Barceloneta, facultant expressament 
a la gerent del Consorci per a la seva formalització.   
 
CINQUÈ.- Aprovar els annexes al conveni pel qual es formalitza una aliança estratègica amb AranSalut 
Serveis Assistencials, S.L., de 22 de desembre de 2016, que han de regir durant l’any 2018, facultant ex-
pressament a la gerent del Consorci per a la formalització dels instruments corresponents.  
 
SISÈ.- Aprovar la formalització dels instruments de novació del contracte d’arrendament de l’immoble situat al 
carrer President Companys, 8, 08921 de Santa Coloma de Gramenet, titularitat de Ferrer Espadaler, Jaime y 
Cia, C.B, per un termini comprès entre l’1 de maig de 2018 i el 31 de desembre de 2018, amb una renda mensual 
equivalent a 6.000 € (SIS MIL EUROS), IVA no inclòs.  
 
Facultar expressament a la gerent del Consorci per a la formalització del corresponent contracte.  
 



 

SETÈ.- Designar al senyor Aureli Rubio i Alcolea, proveït de DNI núm. 46504406Q, com a representat persona 
física del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona a l’Assemblea General i al Consell d’Administració de l’entat 
Coordinació Logística Sanitària, AIE, facultant-lo per, si s’escau, exercir les funcions de secretari dels esmentats 
òrgans col·legiats.  
 
VUITÈ.- Facultar al senyor Joan Puigdollers i Fargas, proveït de DNI núm. 37659405X per tal que en la seva 
condició de representant persona física del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona al patronat de la Fun-
dació Institut de Salut Global Barcelona, accepti el nomenament com a membre del Comitè Acadèmic 
d’aquesta fundació.  
 
NOVÈ.- Facultar a la senyora Olga Pané i Mena per tal que, en cas d’impossibilitat d’assistència del senyor 
Joan Puigdollers i Fargas a les reunions del Comitè Acadèmic de la Fundació Institut de Salut Global Bar-
celona, pugui assistir-hi en substitució seva i en representació del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, 
fins i tot, per a ostentar la presidència d’aquest comitè i exercir les funcions atribuïdes a aquest càrrec d’acord 
amb els reglaments de règim intern que resultin d’aplicació. 
 

 
 
L’acta corresponent a la reunió de 17 d’abril va ser aprovada en data 22 de maig de 2018. 

  

 


