
 

ACORDS DEL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE 
BARCELONA ADOPTATS A LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 20 DE FEBRER DE 2018 

 

PRIMER.- Aprovar l’acta de la reunió del Consell Rector celebrada el dia 16 de gener de 2018.  

SEGON,.- Aprovar la renovació dels instruments de finançament a curt termini fins al límit d’endeutament 
actualment vigent, facultant a la gerent per a la realització de quants tràmits siguin necessaris per a obtenir 
les autoritzacions preceptives per a la plena eficàcia  d’aquest acords. 

Facultar a la senyora Olga Pané i Mena, proveïda de DNI núm. 46026237-V, gerent del Consorci Mar Parc 
de Salut de Barcelona per a la formalització de quants instruments siguin necessaris per a l’obtenció de 
finançament a curt termini fins el límit de disposició actualment existent.  

TERCER.-  Aprovar la contractació del subministrament successiu i continuat de pròtesis de columna amb destí 
al Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i Neurocirurgia del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
(exp. 042/2018-SSC-PORH) per un import de 2.979.373,69 € IVA inclòs. 
 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 221.0004 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 necessaris per la 
formalització del corresponent contracte. 
 
QUART.- Aprovar la contractació del subministrament successiu i continuat d’enclavat endomedul·lar i fixació 
externa amb destí al Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
(exp. 044/2018-SSC-PORH) per un import de 802.656,60 € IVA inclòs. 
 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 221.0004 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
de 2018, 2019 i 2020. 
 
Facultar la gerent del Consorci per acordar l’adjudicació i realitzar quants tràmits siguin necessaris per la forma-
lització del corresponent contracte. 
 
CINQUÈ.- Autoritzar la pròrroga el contracte de servei d’una ambulància per l’ús exclusiu per al trasllat de paci-
ents del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 308/2014) adjudicat a l’empresa TRANSPORT SANI-
TARI DE CATALUNYA, S.L.U amb NIF B-62003280, per mutu acord entre les parts, per un termini a partir de 
l’01/03/2018 fins al 28/02/2021, i per un import de 331.440,00 € (0% d’IVA). 
 
Aprovar la despesa de 87.680,00 € amb càrrec a la Part. 251.0002 del Press. Consorci de 2018, la despesa 
de 110.480,00 € amb càrrec al Press. de 2019, la despesa de 110.480,00 € amb càrrec al Press. de 2020 i 
la despesa de 22.800,00 € amb càrrec al Press. de 2021. Quan als anys 2019, 2020 i 2021 es faran els 
tràmits necessaris per garantir l’existència de crèdit adequat i suficient pel compliment d’aquest contracte 
als esmentats exercicis. 

 
Facultar expressament a la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i per a la realització de quants 
tràmits siguin necessaris per a la formalització dels corresponents contractes, ratificant les actuacions portades 
a terme amb aquesta finalitat. 
 
SISÈ.- Autoritzar la pròrroga per un termini d’un any  o fins que es formalitzi la nova contractació del contracte 
de subministrament successiu i continuat de medicaments exclusius amb destí al Servei de Farmàcia del Con-
sorci Mar Parc de Salut de Barcelona (Exp. 297/2016-SSC-PNSP) subscrit en data 28 de febrer de 2017, en els 
termes que figuren a l’informe de necessitat de 8 de gener de 2018 subscrit per la Cap Emèrita del Servei de 
Farmàcia. 
 
Autoritzar la despesa de 14.868.363,29 euros (14.296.503,16 euros + 571.860,13 euros, corresponent al 
4% d’IVA) amb càrrec a la Part. 221.0005 del Press. del Consorci 2018 i 2019. Quant a l’any 2019 es faran 
els tràmits necessaris per garantir l’existència de crèdit adequat i suficient pel compliment d’aquest contracte 
a l’esmentat exercici. 
 



 

Facultar expressament a la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i per a la realització de quants 
tràmits siguin necessaris per a la formalització dels corresponents contractes, ratificant les actuacions portades 
a terme amb aquesta finalitat. 
 
SETÈ.- Autoritzar la pròrroga per un termini de dos anys, des del 14 de març de 2018 fins al 13 de març de 
2020,  o fins que es formalitzi la nova contractació, del contracte de subministrament  successiu i continuat 
de pròtesis de genoll, maluc i cimentació, amb destí al Servei de Traumatologia i Ortopèdia de l’Hospital del 
Mar i de l’Hospital de l’Esperança (Exp. 242/2015-SSC-PNSP) subscrit en data 14 de març de 2016,  en els 
termes que consten a l’informe de necessitat del Servei de Comptes del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona de 6 de febrer de 2018.  
 
Aprovar la despesa de 3.872.204,60 euros (3.505.903,94 euros + 336.308,34 euros, corresponent al 10% 
d’IVA + 29.992,32 euros, corresponent al 21% d’IVA) amb càrrec a la Part. 221.0004 del Press. del Consorci 
2018, 2019 i 2020. Quant als anys 2019 i 2020 es faran els tràmits necessaris per garantir l’existència de 
crèdit adequat i suficient pel compliment d’aquest contracte als esmentats exercicis. 
 
Facultar expressament a la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i per a la realització de quants 
tràmits siguin necessaris per a la formalització dels corresponents contractes, ratificant les actuacions portades 
a terme amb aquesta finalitat. 
 
VUITÈ.- Autoritzar la contractació derivada del subministrament de medicaments (Exp. PSMar 513/2015 i Exp. 
ICS CS/CC00/1100538870/16/MAR), per un termini de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018 o 
fins a la formalització de la següent contractació derivada, si s’escau,  en els termes de l’informe de necessitats 
emès per la Cap Emèrita del Servei de Farmàcia en data 28 de desembre de 2017.  
 
Autoritzar la despesa 11.824.114,75 euros (11.369.341,10 euros + 454.773,65 euros, corresponent al 4% d’IVA) 
amb càrrec a la Part. 221.0005 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona de 2018. 
 
Facultar expressament a la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i per a la realització de quants 
tràmits siguin necessaris per a la formalització dels corresponents contractes, ratificant les actuacions portades 
a terme amb aquesta finalitat. 
 
NOVÈ.- Autoritzar la contractació derivada del subministrament de medicaments (Exp. PSMar 066/2016 i Exp. 
ICS CS/CC00/1100539807/16/AMUP), per un termini de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018 
o fins a la formalització de la següent contractació derivada, si s’escau, en els termes de l’informe de necessitats 
emès per la Cap Emèrita del Servei de Farmàcia en data 28 de desembre de 2017. 
 
Autoritzar la despesa 1.299.231,35 euros (1.249.054,91 euros + 50.179,44 euros, corresponent al 4% d’IVA) 
amb càrrec a la Part. 221.0005 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona de 2018. 
 
Facultar expressament a la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i per a la realització de quants 
tràmits siguin necessaris per a la formalització dels corresponents contractes, ratificant les actuacions portades 
a terme amb aquesta finalitat. 
 
DESÈ.- Autoritzar la contractació derivada del subministrament medicaments exclusius i/o no substituïbles (Exp. 
PSMar 264/2016 i Exp. ICS CS/CC00/1100577275/16/PNSP), per un termini de l’1 de gener de 2018 fins al 31 
de desembre de 2018 o fins a la formalització de la següent contractació derivada, si s’escau, en els termes de 
l’informe de necessitats emès per la Cap Emèrita del Servei de Farmàcia en data 29 de desembre de 2017. 
 
Autoritzar la despesa 688.628,04 euros (662.142,35 euros + 26.485,69 euros, corresponent al 4% d’IVA) amb 
càrrec a la Part. 221.0005 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona de 2018. 
 
Facultar expressament a la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i per a la realització de quants 
tràmits siguin necessaris per a la formalització dels corresponents contractes, ratificant les actuacions portades 
a terme amb aquesta finalitat. 
 
ONZÈ.- Autoritzar la contractació derivada del subministrament medicaments exclusius i/o no substituïbles (Exp. 
PSMar 111/2016 i Exp. ICS CS/CC00/1100536051/16/PNSP), per un termini de l’1 de gener de 2018 fins al 31 



 

de desembre de 2018 o fins a la formalització de la següent contractació derivada, si s’escau, en els termes de 
l’informe de necessitats emès per la Cap Emèrita del Servei de Farmàcia en data 28 de desembre de 2017. 
 
Autoritzar la despesa de 14.517.973,91 euros (13.959.590,29 euros + 558.383,62 euros, corresponent al 4% 
d’IVA) amb càrrec a la Part. 221.0005 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona de 2018. 
 
Facultar expressament a la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i per a la realització de quants 
tràmits siguin necessaris per a la formalització dels corresponents contractes, ratificant les actuacions portades 
a terme amb aquesta finalitat. 
 
DOTZÈ.- Autoritzar la contractació derivada del subministrament de medicaments exclusius i/o no substitu-
ïbles per al tractament del virus de l’Hepatitis C (Exp. PSMar 192/2017 i Exp. ICS 
CS/CC00/110632546/17/MAR, per un termini de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018 o fins 
a la formalització de la següent contractació derivada, si s’escau, quant als articles, empreses i imports 
següents: 

 

EMPRESA 

ARTICLE 

Descripció 
Nom comer-

cial  

Codi  
Nacio-

nal 

Quan- 
titat 

PREU  UNITARI 
IMPORT TOTAL PER PROVE-

ÏDOR 

Codi  
ICS 

Codi  
PSMar 

IVA 
exclòs 

IVA 
inclòs 

IVA 
exclòs 

IVA 
inclòs 

GILEAD SCI-
ENCES SL 

B80754799 
999016320 DAMR14 

LEDIPASVIR+SOFOS-
BUVIR 90+400 mg 

comp 

HARVONI 
90+400 MG 
(28 COMP) 

704630 1.500 136,9324 142,4097 205.398,61 213.614,55 

MERCK 
SHARP 

DOHME ES-
PAÑA S.A. 

A28211092 

999016899 DAMU14 

ELBASVIR+GRAZO-

PREVIR 50+100MG 
comp 

ZEPATIER 

50/100MG 
COMP 

712072 8.400 103,5713 107,7142 869.999,31 904.799,28 

TOTAL 1.075.397,91 1.118.413,83 

 
Autoritzar la despesa de 1.118.413,83 euros (1.075.397,91 euros + 43.015,92 euros, corresponent al 4% d’IVA) 
amb càrrec a la Part. 221.0005 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona de 2018. 

  
Facultar expressament a la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i per a la realització de quants 
tràmits siguin necessaris per a la formalització dels corresponents contractes, ratificant les actuacions portades 
a terme amb aquesta finalitat. 
 
TRETZÈ.- Autoritzar la contractació derivada del subministrament de medicaments exclusius i/o no substituïbles 
per al tractament del virus de l’Hepatitis C (Exp. PSMar 261/2017 i Exp. ICS CS/CC00/1100650459/17MAR), 
per un termini de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018 o fins a la formalització de la següent 
contractació derivada, si s’escau, quant als articles, empreses i els imports següents: 

 
 

PROVEÏDOR 
ARTICLE 

DESCRIPCIÓ NOM COMERCIAL CN 
QUAN
-TITAT 

PREU UNITARI IMPORT TOTAL 

Codi  
ICS 

Codi  
PSMar 

IVA exclòs IVA inclòs IVA exclòs IVA inclòs 

GILEAD 

SCIENCES 
SL 

B80754799 

99901704
9 

DAMV1
4 

SOFOS-

BUVIR+VELPA-
TASVIR  400 +100 
mg comp 

EPCLUSA 400/100 
MG COMP  

712082 8.400 82,5865 85,8900 693.726,92 721.476,00 

TOTAL 693.726,92 721.476,00 

Autoritzar la despesa de 721.476,00 euros (693.726,92 euros + 27.749,08 euros, corresponent al 4% d’IVA) 
amb càrrec a la Part. 221.0005 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona de 2018. 

 
Facultar expressament a la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i per a la realització de quants 
tràmits siguin necessaris per a la formalització dels corresponents contractes, ratificant les actuacions portades 
a terme amb aquesta finalitat. 

 
 



 

 
CATORZÈ.- Aprovar l’ Addenda al Conveni de Col·laboració entre la Fundació BarcelonaBeta Brain Research 
Center i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona de 19 de setembre de 2016 relativa al Servei de Neurologia, 
facultant expressament a la gerent per a la seva formalització. 
 
QUINZÈ.- Aprovar l’acord de resolució de l’Annex II del Conveni Marc de Col·laboració entre el Consorci Mar 
Parc de Salut de Barcelona i l’Hospital Sant Joan de Déu d’1 de gener de 2013, facultant expressament a la 
gerent per a la seva formalització. 
 
SETZÈ.- Aprovar l’addenda al Conveni entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i el Consell Co-
marcal del Barcelonès per perllongar durant el 2018 la col·laboració en el desenvolupament de l’activitat 
corresponent a la teràpia a malalts mentals assistida amb animals de companyia que es desenvolupa en el 
CCAAC del Barcelonès, facultant expressament a la gerent per a la seva formalització. 
 
DISSETÈ.- Aprovar el conveni marc entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la Fundació LEITAT 
relatiu a la participació en el Projecte CIMTI, facultant expressament a la gerent per a la seva formalització.  
 
DIVUITÈ.- Aprovar el conveni marc per al subministrament de mostres de sang per a la docència a l’Institut 
Bonanova de Formació Professional entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i Àmbar-Anàlisis 
Mèdiques Barcelona, facultant expressament a la gerent per a la seva formalització. 
 
VINTÈ.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i el Consorci 
de Biblioteques de Barcelona per a la realització d’activitats relacionades amb continguts científics en l’àmbit 
de la biomedicina, facultant expressament a la gerent per a la seva formalització. 
 
VINT-I-UNÈ.- Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona corresponent 
a l’exercici 2017 en el sentit d’ampliar les partides 221.0005 de despeses i la partida 317.0001 d’ingressos en la 
quantitat de 2.531.009,39 euros. 
 
VINT-I-DOSÈ.- Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona corresponent 
a l’exercici 2017 en el sentit d’ampliar el Capítol IV del pressupost mitjançant el traspàs des del Capítol II de 
l’import de 75.393,25 euros, corresponents al compliment de les obligacions per a l’exercici 2017 establerts al 
Conveni subscrit entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la Fundació Institut Mar d’Investigacions 
Mèdiques en data 22 de desembre de 2016. 
 
VINT-I-TRESÈ.- Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona correspo-
nent a l’exercici 2017 en el sentit d’ampliar el Capítol IX del pressupost mitjançant el traspàs des del Capítol III 
de l’import de 57.999,91 euros, corresponents al compliment de les obligacions per a l’exercici 2017 respecte el 
reemborsament de l’aportació atorgada pel Ministeri de Ciència i Tecnologia per resolució de 29 de desembre 
de 2000.  
 
VINT-I-QUATRÈ.- Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona corres-
ponent a l’exercici 2018 en el sentit d’ampliar en l’import de 313.696,50 euros les partides  núm. 780.0001 i núm. 
620.0001 d’ingressos i despeses, respectivament. 
 
VINT-I-CINQUÈ.- Designar al senyor Ricard Fernández i Ontiveros com a membre de la Comissió d’Auditoria 
del Consell Rector del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, en substitució del senyor Joan Antoni Llinares 
Gómez.  
 

L’acta corresponent a la reunió de 20 de febrer de 2018  va ser aprovada en data  28 de març de 2018. 

 
 
 


