
 

ACORDS DEL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE 
BARCELONA ADOPTATS A LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 22 de MAIG DE 2018 

 

 
PRIMER.- Aprovar l’acta de la reunió del Consell Rector celebrada el dia 17 d’abril  de 2018. 

SEGON.- Aprovar l’encàrrec de gestió que formula el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la societat 

Imatge Mèdica Intercentres, S.L. a la societat Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, S.A. relatiu 

a la prestació de serveis d’assessorament en matèria de protecció de dades de caràcter personal i a 

l’assumpció de les funcions de Delegat de Protecció de Dades.  

TERCER.- Es designa a la Sra. Núria Alberich i Margalef com a Delegada de Protecció de Dades del 

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, en els termes establers al Reglament (UE) 2016/679 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016. 

QUART.- Aprovar el conveni marc de col•laboració entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la 

Fundació privada Institut de Salut Global Barcelona, facultant expressament a la gerent per a la seva 

formalització, incloent la facultat d’introduir modificacions no substancials a la proposta de conveni, donant 

compte de les mateixes al Consell Rector en la propera reunió que es celebri. 

CINQUÈ.- Aprovar la formalització de l’encàrrec de gestió per part de l’Ajuntament de Barcelona al Consorci 

Mar Parc de Salut de Barcelona pel desenvolupament de les avaluacions psicològiques relacionades amb 

l’aptitud per a l’ús d’armes de foc dels membres de la guàrdia urbana de Barcelona, ratificant els actes 

realitzats per la gerent amb aquesta finalitat. 

SISÈ.- Aprovar els preus i criteris de gestió de l’Institut Bonanova de Formació Professional Sanitària per al 

curs acadèmic 2018-2019.  

 

PREUS I CRITERIS DE GESTIÓ DE L’INSTITUT BONANOVA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

SANITÀRIA 

1.- Quotes generals: 

 Quota inicial alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior, de primer, segon i tercer curs: 

360,00€ 

 Quota inicial alumnes de  Cicles Formatius de Grau Mitjà, tant de primer com de segon curs : 

320,00 € 

2.- Matriculació per crèdits o unitats formatives: Aplicació a la quota inicial, un índex proporcional al 

percentatge d’hores –sobre el total del curs- a les quals es matricula l’alumne/a. 

3.- La devolució de la quota institut es realitzarà en funció de dos variables, el moment de baixa i els 

seus motius. 

 

 

Moment de la baixa Motiu Import a retornar 



 

Abans de l’inici de curs Qualsevol Import de la quota institut menys 30 

Euros en concepte de despeses de 

gestió 

 

 

Durant el primer mes de 

curs 

 

En cas que no es 

matriculi a un altre cicle 

formatiu o Universitat 

Es retorna el 50 % de la quota institut 

En cas que es matriculi a 

una altre cicle formatiu o 

Universitat 

Es retorna l’import de la quota institut 

menys 30 Euros en concepte de 

despeses de gestió 

Passat un mes des de 

l’inici de curs 

Qualsevol No es retorna l’import de la quota 

institut 

 

4.- Els preus aplicats en concepte de matrícula en cicles formatius de grau superior (als quals s’hi afegeix 

la quota corresponent de l’Institut Bonanova de Formació Professional Sanitària) són equivalents als 

establerts a l’Ordre ENS/181/2012, de 22 de juny, per la qual es creen diversos preus públics per a la 

matrícula dels cicles formatius de grau superior impartits en els centres dependents del Departament 

d’Ensenyament, o norma que la substitueixi. 

5.- Els preus aplicats en concepte de servei d’assessorament i reconeixement acadèmic dels 

aprenentatges adquirits en activitats d’ensenyament no reglat, en l’experiència laboral, o en activitats 

socials, en relació amb els cicles formatius de grau mitjà o superior, són equivalents als establerts a 

l’Ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb 

els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del 

Departament d’Ensenyament, o norma que la substitueixi.  

6.- La gestió dels preus aplicats en concepte de matrícula en els cicles formatius de grau superior 

(cobrament, bonificacions, devolucions)  es realitzarà seguint les instruccions de 21 de Juny de 2016 

publicades per la Direcció General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament, per al cursos 

acadèmics a partir del 2016-2017, o aquelles instruccions o disposicions que les substitueixi.  

 

SETÈ.- Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona corresponent a 

l’exercici 2018, en el sentit de generar crèdit per valor de 433.270,76 euros amb càrrec a les partides 131.000 

de despesa i la partida 317.0001 d’ingressos, imputables al centre Hospital de l’Esperança.  

VUITÈ.- Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona corresponent a 

l’exercici 2018 en el sentit de gener crèdit per valor de 836.000, 00 euros amb càrrec a la partida 317.0001 

d’ingressos, per valor de 536.000,00 euros amb càrrec a la partida 130.0001 de despeses, i 300.000,00 

euros amb càrrec a la partida 221.0004 de despeses. 

NOVÈ.- Designar a la Sra. Montserrat Blanes Campillo com a membre del Consell de Direcció del Consorci 

Mar Parc de Salut de Barcelona, en qualitat de Directora de l’Institut Bonanova de Formació Professional 

Sanitària, amb efectes a partir del dia 9 de juliol de 2018.  

L’acta corresponent a la reunió de 22 de maig de 2018 va ser aprovada en data  27 de juny. 

 


