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ACORDS DEL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE 

BARCELONA ADOPTATS A LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 27 DE JUNY DE 2018 
 
 

PRIMER.- Aprovar l’acta de la reunió del Consell Rector celebrada el dia 22 de maig de 2018. 
 
SEGON.- Aprovar els comptes anuals del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona corresponents a 
l’exercici 2017, els quals es corresponen amb els formulats per la gerència en data 26 de març de 2018.  
 
TERCER.- Aprovar la contractació del subministrament successiu i continuat de lents i altres implants 
intraoculars amb destí al Servei d’Oftalmologia del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 
231/2018-SSC-PORH) per un import de 782.645,60 € IVA inclòs. 

 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 221.0004 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona de 2019 i 2020.  
 
Facultar la gerent del Consorci per acordar l’adjudicació i realitzar quants tràmits siguin necessaris per la 
formalització del corresponent contracte. 
 
QUART.- Prorrogar el contracte de servei de manteniment integral dels edificis i instal•lacions dels 
Centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 150/2013), adjudicat a la UTE integrada 
per les empreses EMTE SERVICE, S.A.U. i TECNOCONTROL SERVICIOS, S.A. (UTE 
MANTENIMENT PSMAR), amb NIF U-66085440, per mutu acord entre les parts, a partir de l’1/08/2018 
fins al 31/01/2019 o fins la formalització de la nova contractació, per un import de 861.122,22 €, IVA 
inclòs (711.671,26 € + 149.450,96 €, 21% d’IVA). 
 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 210.0001 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona de 2018 i 2019. 
 
Facultar la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits siguin necessaris 
per la formalització de la corresponent pròrroga del contracte. 
 
CINQUÈ.- Prorrogar els contractes de subministrament successiu i continuat de catèters, catèters-baló i 
guies amb destí al Servei d’Hemodinàmica del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona corresponents a 
l’exp. 506/2016-SSC-PORH, subscrits en data 11 d’agost de 2018, per un termini d’un any, des de l’11 
d’agost de 2018 fins al 10 d’agost de 2019, o fins que es formalitzi la nova contractació. 
 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 221.0004 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona de 2018 i 2019. 
 
Facultar la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits siguin necessaris per 
la formalització de la corresponent pròrroga del contracte. 
 

SISÈ.- Prorrogar els contractes de subministrament successiu i continuat de reactius per a determinació 
de VPH i detecció de mutacions per al Laboratori de Patologia Molecular del Consorci Mar Parc de 
Salut de Barcelona corresponents a l’exp. 071/2016-SSC-PORH, subscrits en data 18 de juliol de 2016, 
per un termini d’un any, des del 18 de juliol de 2018 fins al 17 de juliol de 2019, o fins que es formalitzi 
la nova contractació. 
 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 221.0004 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona de 2018 i 2019. 
 
Facultar la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits siguin necessaris per 
la formalització de la corresponent pròrroga del contracte. 
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SETÈ.- Prorrogar els contractes de subministrament successiu i continuat de reactius per Laboratori de 
Patologia Quirúrgica, Citopatologia i Immunohistoquímica del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
corresponents a l’exp. 072/2016-SSC-PORH, subscrits en data 5 de juliol de 2016, per un termini d’un 
any, des del 5 de juliol de 2018 fins al 4 de juliol de 2019, o fins que es formalitzi la nova contractació 
 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Partida 221.0004 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona de 2018 i 2019. 
 
Facultar la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits siguin necessaris per 
la formalització de la corresponent pròrroga del contracte. 
 
VUITÈ.- Autoritzar la contractació derivada del subministrament de medicaments exclusius i/o no 
substituïbles (Exp. PSMar 111/2016 i Exp. ICS CS/CC00/1100536051/16/PNSP) quant al producte 
RALTEGRAVIR 600MG amb codi PSMar DANZ16 i codi ICS 999017334, i  al producte PIRFENIDONA 
801 MG amb codi PSMar DXAY16 i codi ICS 999017283, amb destí als centres del Consorci Mar Parc de 
Salut de Barcelona, per un termini de la formalització del present contracte derivat fins al 31 de desembre 
de 2018 o fins a la formalització de la següent contractació derivada, si s’escau, amb les empreses i imports 
següents: 
 

 

EMPRESA 
ARTICLE Nom comercial  

Codi 
Nacional  

Quantitat  
PREU UNITARI 

IMPORT TOTAL 
Contracte Derivat 

Codi ICS Codi 
PSMar Descripció 8 mesos 

IVA 
exclòs 

IVA 
inclòs IVA exclòs IVA inclòs 

MERCK SHARP 
& DOHME 

ESPAÑA, S.A.  
A28211092 

999017334 DANZ16 

RALTEGRAVIR 
600MG 

7185079 62.000 5,9508 6,1888 368.949,60 383.707,58 
ISENTRESS 600MG 

600 COMP 

ROCHE 
PHARMA, S.A. 

A08023145 
999017283 DXAY16 

PIRFENIDONA 801 
MG 

7167518 2.016 15,6961 16,3239 31.643,34 32.909,07 
ESBRIET 801 84 

COMP 

Total 400.592,94 416.616,66 

 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Part. 221.0005 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona de 2018. 
 
Facultar a la gerent per a actuar com a òrgan de contractació en relació amb tots els tràmits concernents 
al present expedient i als corresponents contractes. 
 
Ratificar els actes portats a terme per la gerent del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, actuant com 
a òrgan de contractació, per a la preparació, adjudicació i formalització de l’esmentat expedient.  
 
NOVÈ.- Autoritzar la contractació derivada dels serveis de telecomunicacions corporatius de veu, dades, 
mòbils, serveis de numeració especial i accés a Internet, quant al Lot núm. 1: serveis i sistemes de 
comunicacions de veu fixa de tots els centres (xarxa corporativa de veu i xarxa no corporativa de veu) i 
serveis de dades del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. PSMar 222/2018-SE-CD i exp. Aj. 
Barcelona 0494/16 i contracte 16002540), i ADJUDICAR l’esmentat contracte derivat a l’empresa 
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. amb NIF A80907397, per un termini des de l’endemà de la formalització de 
la present contractació derivada fins al 31 de desembre de 2018. La vigència de l’acord marc podrà 
prorrogar-se, fins a un màxim de dos anys, per mutu acord de les parts, d’acord amb el que estableix la 
clàusula 3 del Plec de clàusules administratives. 
 
Autoritzar la despesa de 150.943,87 euros amb càrrec a la Partida 222.0003 del Press. del Consorci Mar 
Parc de Salut de Barcelona de 2018. 
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Facultar la gerent per a exercir com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits siguin necessaris per 
la formalització del corresponent contracte. 
 
DESÈ.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i l’Associació 
Temps per al desenvolupament d’activitats de voluntariat, facultant expressament a la gerent per a la seva 
formalització.  
 
ONZÈ.- Autoritzar a la gerent del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per a formalitzar davant el 
Servei Català de la Salut la sol·licitud d’una aportació de capital ascendent a 3.050.000,00 euros, per 
al finançament d’ inversions, facultant-la així mateix per a elaborar la memòria justificativa de la despesa 
d’inversions, aprovar-la, remetre-la a les instàncies pertinents i realitzar qualssevol altres tràmits 
necessaris per al bon fi de l’expedient corresponent a l’aportació de capital sol·licitada, donant compte 
al Consell Rector.  
 
DOTZÈ.- Aprovar l’estructura retributiva corresponent a la Direcció de Serveis de Suport del Consorci 
Mar Parc de Salut de Barcelona, en els termes següents: 
 
 

 
 
 
DOTZÈ.- Designar al Sr. Josep Aumatell i Canellas, en qualitat de Director de Serveis de Suport, com 
a membre del Consell de Direcció del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.  
 
TRETZÈ.- Aprovar de l’acta de la sessió de 27 de juny de 2018.  
 
 
          

Retribució Anual Fixa Retribució Anual Variable
RAF (*) RAV (*)

Director/a Serveis de Suport 101.906,66 3.870,00 105.776,66

Retribució Anual Màxima (*)Càrrec

CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

Estructura salarial actual / Direcció de Serveis de Suport

(*) Les RAF i la RAV ja estan reduides segons l'art icle 27 bis del Decret Llei 3/2010 de 29 de maig en  un 10%


