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ACORDS DEL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE 
BARCELONA ADOPTATS A LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 18 D’ABRIL DE 2019 

 
 

PRIMER.- Aprovar l’acta de la reunió del Consell Rector celebrada el dia 19 de març de 2019. 

SEGON.- Aprovar l’alienació de l’immoble situat a la planta segona, porta segona del núm. 1-3 del carrer Comerç 
de Barcelona a través de subhasta l’alça amb procediment de presentació d’ofertes en sobre tancat, establint 
com a preu de sortida l’esmentat import de 207.380,00 euros, així com el plec de condicions i resta de docu-
mentació annexa que ha de regir l’esmentada alienació.  
 
Autoritzar a la realització dels tràmits necessaris per a la publicació de l’expedient al Perfil de Contractant del 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
TERCER.- Aprovar el conveni de col·laboració relatiu a l’adhesió del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
al sistema de contractació centralitzada del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, en la seva qualitat 
de central de contractació, facultant expressament a la gerent per a la seva formalització. 
 
QUART.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Institut Català d’Oncologia-Pla Director d’Oncologia i el 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona en relació amb el desplegament de la Xarxa de Dipòsits de Teixits 
Tumorals, facultant expressament a la gerent per a la seva formalització. 
 
CINQUÈ.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona, a través de l’Institut Bonanova de Formació Professional Sanitària, relatiu a la promoció, impuls i 
desenvolupament de la formació en règim d’alternança i en formació dual, facultant expressament a la gerent 
per a la seva formalització. 
 
SISÈ.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Universitat Pompeu Fabra i el Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona en relació amb el desenvolupament d’una Unitat de Patologia Laboral, facultant expressament a 
la gerent per a la seva formalització.  
 
SETÈ.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i el Consorci Mar Parc de 
Salut de Barcelona en relació amb la gestió en via executiva d’ingressos tributaris i no tributaris, facultant ex-
pressament a la gerent per a la seva formalització. 
 
VUITÈ.-  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Institut Català de la Salut i el Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona en relació amb l’activitat psiquiàtrica d’urgències a l’Hospital Germans Trias i Pujol,  ratificant els actes 
portats a termes per la gerent per a la seva formalització.  
 
NOVÈ.- Aprovar la contractació del subministrament successiu i continuat de tòners remanufacturats per a im-
pressores HP làser destinat a tots els centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. ..../2019-SSC-
PORH) per un termini de dos anys, prorrogables fins un màxim de tres anys addicionals, per un import de 
160.917,90 € IVA inclòs. 
 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Part. 221.0089 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
de 2019, 2020 i 2021. 
 
Facultar a la gerent per actuar com a òrgan de contractació en relació a tots els aspectes concernents a la 
preparació, adjudicació i execució de la present contractació. 
 
 
DESÈ.- Prorrogar per un termini de 36 mesos des del 9 de maig de 2019 fins al 8 de maig del 2022, el contracte 
del servei de missatgeria i transport de mostres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (expedient 
476/2015) adjudicat a l’empresa ARA VINC, S.L. amb NIF B-59460618, per garantir la continuïtat de la prestació 
del servei de missatgeria i transport de mostres del CMPSB, per un import de 703.808,50 € (581.659,92 € + 
122.148,58 €, corresponent al 21% d’IVA). 
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Autoritzar la despesa amb càrrec a la Part. 222.0001 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
de 2019, 2020, 2021 i 2022. 
 
Facultar a la gerent per a actuar com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits siguin necessaris per la 
formalització de la corresponent pròrroga del contracte. 
 
ONZÈ.- Prorrogar per un termini de dos anys, des del 15 de maig de 2019 fins al 14 de maig de 2021, o fins que 
es formalitzi la nova contractació, el contracte del subministrament successiu i continuat de bates, mascaretes 
amb i sense visor, polaines i barrets boina (no estèrils) amb destí a tots els centres del Consorci Mar Parc de 
Salut de Barcelona (exp. 328/2016-SSC-PORH), subscrit en data 15 de maig de 2017 entre el Consorci Mar 
Parc de Salut de Barcelona i les empreses que consten a la memòria justificativa de l’expedient i pels imports 
que s’hi detallen. 
 
Autoritzar la despesa amb càrrec a la Part. 221.0004 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
de 2019, 2020 i 2021. 
 
Facultar a la gerent per a actuar com a òrgan de contractació i realitzar quants tràmits siguin necessaris per la 
formalització de la corresponent pròrroga del contracte. 
 
DOTZÈ.- Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona corresponent a 
l’exercici 2019 en el sentit de generar crèdit per import de 7.137.288,22 euros, provinent de romanent de treso-
reria de l’exercici 2018,  per a ser aplicat a les aplicacions pressupostàries núm. 610.0001, 620.0001, 640.0001 
i 680.0002 d’acord amb el següent desglossament: 
 

 
 
 
TRETZÈ.- Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona corresponent a 
l’exercici 2019 en el sentit de generar crèdit per import de 3.598.40,55, derivats de l’increment d’ingressos d’ac-
tivitat del Servei Català de la Salut amb càrrec a les partides 317.0001 d’ingressos i 131.0001 i 160.0001 de 
despeses. 
 
CATORZÈ.- Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona corresponent 
a l’exercici 2019 en el sentit de generar crèdit per import de 385.811,50 EUROS.598.40,55, derivats de l’incre-
ment d’ingressos d’activitat del Servei Català de la Salut amb càrrec a les partides 317.0001 d’ingressos i 
131.0001 i 160.0001 de despeses. 
 
QUINZÈ.- Aprovar l’acta de la sessió. 

  

 
 
 
 
 


