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ACORDS DEL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE 

BARCELONA ADOPTATS A LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 16 DE JULIOL DE 2019 
 

 
 
PRIMER.- Aprovar l’acta de la reunió del Consell Rector celebrada el dia 18 de juny de 2019.  

SEGON.- Aprovar el següent posicionament en relació amb la sol·licitud de la UPF de col·laborar en la 
realització d’uns nous ensenyaments conduents a l’obtenció del títol de Grau de Medicina:  

El Consell Rector, a la vista de l’informe del Fiscal en Cap del Tribunal de Cuentas de 23 de maig de 2019, 
del que es va donar trasllat al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona mitjançant diligència d’ordenació 
del dia 18 de juny de 2019, es ratifica en el contingut de les al·legacions formulades pel lletrat representant 
legal de l’entitat en les esmentades actuacions i manifesta que, d’acord amb la información disponible fins a 
la present data, no considera que aquesta entitat hagi estat perjudicada pels fets descrits en l’esmentat 
informe, remetent a les al·legacions presentades al seu dia contra l’esborrany de “l’Informe de Fiscalització 
núm. 22/2018: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, exercicis 2012-2015, elaborat per la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya.  

TERCER.- Aprovar la pròrroga per un termini de dos anys, des de l’1 d’octubre de 2019 fins al 30 de 
setembre de 2021, o fins que es formalitzi la nova contractació, el contracte del subministrament successiu 
i continuat d’equips d’infusió per a bomba volumètrica i de xeringa, amb destí a tots els centres del Consorci 
Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 119/2017-SSC-PORH), subscrit en data 1 d’octubre  de 2017 entre el 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i l’empresa B. BRAUN MEDICAL, S.A. pels imports següents: 

 

 

 

Codi Descripció 

Unitats 

Anuals 

Preu unitari Import 2 anys 

(IVA 

exclòs) 

(IVA 

inclòs) 
(IVA exclòs) (IVA inclòs) 

FDA114 

Equipo de infusión estandar para la administración de fluidos 

mediante bomba volumétrica. Cámara de goteo de plástico 

flexible con filtro de 15 micras, punzón de plástico rígido  según 

norma ISO 8536-4 con tapón protector, con conexión luer-lock 

en el extremo distal. Rodillo de facil utilización, con clamp de 

seguridad anticaida de flujo libre. En envase individual estéril de 

un solo uso y de facil apertura . Longitud minima 250cm. Libre 

de DEHP y làtex 

16.320 5,0000 € 6,0500 € 163.200,00 € 197.472,00 € 

FDA112 

Equipo de infusión para la administración de fluidos mediante 

mediante bomba volumétrica, fabricado en material 

fotoprotector translucido (que se vea el interior). Cámara de 

goteo de plástico flexible con filtro de 15 micras, punzón de 

plástico rígido  según norma ISO 8536-4 con tapón protector, 

con conexión luer-lock en el extremo distal. Rodillo de facil 

utilización, con clamp de seguridad anticaida de flujo libre. En 

envase individual estéril de un solo uso y de facil apertura . 

Longitud minima 250cm. Libre de DEHP y làtex 

1.680 5,2000 € 6,2920 € 17.472,00 € 21.141,12 € 

 

Codi Descripció Unitats Preu unitari Import 2 anys 
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Anuals (IVA 

exclòs) 

(IVA 

inclòs) 
(IVA exclòs) (IVA inclòs) 

FDA125 

Equipo de infusión libre de PVC para la administración de fluidos 

mediante bomba volumétrica. Cámara de goteo de plástico 

flexible con filtro de 15 micras, punzón de plástico rígido  según 

norma ISO 8536-4 con tapón protector, con conexión luer-lock 

en el extremo distal . Rodillo de facil utilización, con clamp de 

seguridad anticaida de flujo libre. En envase individual estéril de 

un solo uso y de facil apertura, con toma de medicación para 

jeringas sin aguja. Longitud aproximada 300cm. Libre de DEHP y 

làtex 

6.840 5,5000 € 6,6550 € 75.240,00 € 91.040,40 € 

FDA090 

Equipo de infusión para la administración de fluidos mediante 

mediante bomba volumétrica sin PVC con filtro incorporado de 

0'2 micras. Cámara de goteo de plástico flexible con filtro de 15 

micras, punzón de plástico rígido  según norma ISO 8536-4 con 

tapón protector, con conexión luer-lock en el extremo distal. 

Rodillo de facil utilización, con clamp de seguridad anticaida de 

flujo libre. En envase individual estéril de un solo uso y de facil 

apertura . Longitud minima 250cm. Libre de DEHP y làtex 

648 7,5000 € 9,0750 € 9.720,00 € 11.761,20 € 

FPA085 

Set  para la administración de fluidos para bomba de jeringa. La 

jeringa debe ser una jeringa con cuerpo cilindrico de poliprileno 

ligeramente siliconado en su interior, con aletas de sujección, 

junta de estanqueidad. Con sistema de seguridad que evite la 

salida accidental del émbolo. conector luer lock concéntrico. 

Escala medidora en ml de lectura nítida e imborrable, libre de 

DEHP y latex. La linea debe ser una linea de PVC, libre de DEHP y 

latex con conexión luer lock, longitud aproximada 150c cm En 

envase individual estéril de un solo uso y de fácil apertura 

6.912 3,6000 € 4,3560 € 49.766,40 € 60.217,34 € 

FPA035 

Jeringa de 50 ml. para la administración de fluidos para bomba 

de jeringa. Con cuerpo cilindrico de poliprileno ligeramente 

siliconado en su interior, con aletas de sujección, junta de 

estanqueidad. Con sistema de seguridad que evite la salida 

accidental del émbolo. conector luer lock concéntrico. Escala 

medidora en ml de lectura nítida e imborrable, libre de DEHP y 

latex. En envase individual estéril de un solo uso y de fácil 

apertura 

3.000 1,8000 € 2,1780 € 10.800,00 € 13.068,00 € 

FPA116 

Jeringa de 20 ml. para la administración de fluidos para bomba 

de jeringa. Con cuerpo cilindrico de poliprileno ligeramente 

siliconado en su interior, con aletas de sujección, junta de 

estanqueidad. Con sistema de seguridad que evite la salida 

accidental del émbolo. conector luer lock concéntrico. Escala 

medidora en ml de lectura nítida e imborrable, libre de DEHP y 

latex. En envase individual estéril de un solo uso y de fácil 

apertura 

500 1,8000 € 2,1780 € 1.800,00 € 2.178,00 € 

FPA088 

Jeringa de 50 ml para la administración de fluidos para bomba 

de jeringa, fabricada en material fotoprotector traslúcido (que 

se vea en el interior), Con cuerpo cilindrico de poliprileno 

ligeramente siliconado en su interior, con aletas de sujección, 

junta de estanqueidad. Con sistema de seguridad que evite la 

salida accidental del émbolo. conector luer lock concéntrico. 

Escala medidora en ml de lectura nítida e imborrable, libre de 

DEHP y latex. En envase individual estéril de un solo uso y de 

fácil apertura 

720 3,6000 € 4,3560 € 5.184,00 € 6.272,64 € 

FDA111 

Linea fabricada con material fotoprotector traslúcido, libre de 

DEHP y látex con conexión luer lock. Longitud minima de 150 

cm. En envase individual estéril de un solo uso y de fácil 

apertura 

720 3,6000 € 4,3560 € 5.184,00 € 6.272,64 € 
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FDA420 

Linea de infusión libre de PVC, de DEHP y látex con conexión luer 

lock. Longitud minima de 150 cm. En envase individual estéril de 

un solo uso y de fácil apertura 

500 3,0000 € 3,6300 € 3.000,00 € 3.630,00 € 

FDA127 

Equipo infusión cerrado de poliuretano, de material 

transparente, para bomba con 2 válvulas para la conexión de 

alargaderas. Punzón perforador de plástico rígido con tubo de 

entrada en la cámara, entrada de aire con filtro bacteriano y 

tapón, camara de goteo transparente y flexible con filtro 

incorporado de 15 micras. Clamp en la linea para el  cebado y 

clamp anti flujo libre. Conexiones luer lock flotantes. Válvula 

distal adicional bidireccional  Tapón hidrófobo. Exento de  DEHP 

y de látex. Esteril y unitario. longitud aproximada 2 metros 

7.152 8,5000 € 
10,2850 

€ 
121.584,00 € 147.116,64 € 

Codi Descripció 

Unitats 

Anuals 

Preu unitari Import 2 anys 

(IVA 

exclòs) 

(IVA 

inclòs) 
(IVA exclòs) (IVA inclòs) 

FDA128 

Equipo infusión cerrado de poliuretano, de material 

transparente, para bomba con 4 válvulas para la conexión de 

alargaderas. Punzón perforador de plástico rígido con tubo de 

entrada en la cámara, entrada de aire con filtro bacteriano y 

tapón, camara de goteo transparente y flexible con filtro 

incorporado de 15 micras. Clamp en la linea para el  cebado y 

clamp anti flujo libre. Conexiones luer lock flotantes. Válvula 

distal adicional bidireccional  Tapón hidrófobo. Exento de  DEHP 

y de látex. Esteril y unitario. longitud aproximada 2 metros 

4.008 
10,5000 

€ 

12,7050 

€ 
84.168,00 € 101.843,28 € 

FDA129 

Alargadera de poliuretano, de material transparente, para la 

preparación, reconstitución  de citostáticos con válvula 

bidireccional en "y".  Conexión luer lock flotante. Punzón y 

tapón hidrófobo. Con clamp de cierre. Sin PVC, sin DEHP y 

exento de látex. Longitud aproximada 40 cm. 

15.192 2,0000 € 2,4200 € 60.768,00 € 73.529,28 € 

FDA130 

Alargadera de poliuretano, de material transparente, para la 

administración de fármacos.  Conexión luer lock flotante. Clamp 

en la linea. Punzón y tapón hidrófobo. Esteril. Sin PVC, sin DEHP 

y exento de látex. Longitud aproximada 40 cm. 

7.872 1,9000 € 2,2990 € 29.913,60 € 36.195,46 € 

FDA141 

Alargadera de poliuretano, de material transparente, para la 

preparación, reconstitución  de citostáticos con válvula 

bidireccional en "y".  Filtro en linea de 0'22 micras. Conexión 

luer lock flotante. Punzón y tapón hidrófobo. Con clamp de 

cierre. Sin PVC, sin DEHP y exento de látex. Longitud 

aproximada 40 cm. 

2.352 3,7500 € 4,5375 € 17.640,00 € 21.344,40 € 

Total 655.440,00 € 793.082,40 € 

 

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 la pròrroga del contracte. 

QUART.- Aprovar l’addenda tercera al conveni de col·laboració entre la Fundació Barcelona�eta Brain 
Research Center i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, de 19 de setembre de 2016, regulador de 
diverses prestacions per al desenvolupament de projectes de recerca, facultant expressament a la gerent per a 
la seva formalització. 

CINQUÈ.- S’adopta el següent acord de delegació de facultats a favor de la gerència: 
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Mitjançant acord del plenari de l’Ajuntament de Barcelona del dia 29 de març de 2019 i l’Acord GOV/71/2019, 

de 21 de maig, van ser aprovats els Estatuts del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona actualment 

vigents, els quals consten publicats al DOGC núm. 7881 de 23 de maig de 2019.  

 
L’article 15.3 dels Estatuts regula les funcions del Consell Rector que poden ser delegades en la Gerència. 

 

L’article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, preveu que els òrgans administratiu puguin delegar l’exercici de 

les competències que tenen atribuïdes en altres de la mateixa administració pública. En els mateixos termes, 
l’article 9, apartat primer, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, permet als òrgans de l’administració delegar 

l’exercici de competències a altres òrgans d’una mateixa administració, encara que no siguin jeràrquicament 

dependents, o en els organismes públics o entitats de dret públic vinculats o dependents d’aquelles. 

 

Per raons d’operativitat i eficiència en l’exercici de les funcions que tenen el caràcter de delegables, d’acord 
amb l’esmentat article 15.3 dels Estatuts del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, el Consell Rector 

adopta el següent acord: 

 

Delegar en la gerència del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona l’exercici de les funcions previstes en 

els apartats n), u), p), s), x) i y) de l’article 15.1 dels seus Estatuts, amb els límits que s’estableixen a conti-
nuació. 

 

a) L’exercici la condició d’òrgan de contractació del Consorci en aquells expedients de contractació el 

pressupost de licitació dels quals no excedeixi l’import de 3.000.000 € (TRES MILIONS D’EUROS).  
 

b) Aprovar les modificacions del pressupost que individualment considerades no superin l’1% del pres-

supost del Consorci aprovat per a cada exercici, d’acord amb les bases d’execució del pressupost 

que aprovi el Consell Rector i donant-ne compte a la propera sessió que es celebri.  

 
c) Autoritzar l'exercici d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions en via administrativa i 

judicial, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci i atorgar poders per a plets.  

 

d) Aprovar disposicions i adoptar mesures d’organització i funcionament del Consorci; constituir comis-
sions, consells i comitès, aprovar-ne la composició, el règim de designació i cessament dels seus 

membres.  

 

e) Aprovar reglaments d’organització i funcionament del Consorci, o bé d’algun dels seus centres, es-

tabliments o serveis.  
 

f) Aprovar i formalitzar tot tipus de contractes o convenis de col·laboració amb Administracions Públi-

ques, entitat públiques o privades, que tinguin per objecte el desenvolupament d’activitats pròpies 

del Consorci, donant-ne compte al Consell Rector, sempre que pel seu objecte no suposin l’assump-

ció d’obligacions de naturalesa econòmica per part del Consorci que impliquin la realització de trans-
ferències a aquestes administracions i/o entitats per import superior a 50.000€ (CINQUANTA MIL 

EUROS).   

 

SISÈ.- Revocar el poder mercantil atorgat a favor de la senyora Olga Pané i Mena mitjançant acord del 
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Consell Rector de 20 de juny de 2011, el qual consta en l’escriptura atorgada davant el Notari de de Barce-
lona, Sr. José Serna i Masia, en data 6 de juliol de 2011, amb núm. 991 del seu protocol. 
 
Revocar el poder mercantil atorgat a la persona titular de la gerència mitjançant acord del Consell Rector de 
15 d’octubre de 2012, el qual consta en l’escriptura atorgada davant el Notari de Barcelona, Sr. Jaime Ruiz 
Cabrero, en data 30 d’octubre de 2012, amb núm. 1479 del seu protocol. 
 
Atorgar les facultats d’apoderament que s’enumeren a continuació a la senyora Olga Pané i Mena, perquè 
en la seva condició de gerent i en nom i representació del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona pugui: 
 

a) Administrar, regir i gestionar l’activitat pròpia de l’entitat, usar la signatura electrònica de l’entitat, 
subscriure qualsevol tipus de contracte o document jurídic dins del marc de les competències i acti-

vitats ordinàries del Consorci i portar la comptabilitat. 

 

b) Contractar, sancionar, separar o rescindir les relacions de treball amb el personal fix, eventual, interí 

o de suplències, de caràcter laboral; aprovar ascensos de categoria del personal fix i fixar les remu-
neracions, les funcions i els trasllats de personal; autoritzar permisos i excedències; establir la jor-

nada i calendari de vacances i qualsevol altre relativa a la gestió ordinària del personal del consorci. 

En relació amb el personal funcionari adscrit al Consorci, realitzar tot allò que permeti la legislació 

vigent en matèria d’ocupació pública que no correspongui a l’administració d’origen d’aquest perso-
nal. 

 

c) Operar amb la banca privada i oficial, àdhuc el Banc d’Espanya, i amb qualssevol altres entitats de 

crèdit, en qualsevol localitat, i realitzar tot allò que la legislació i la pràctica bancària permetin. Seguir, 

obrir, disposar i cancel·lar en les esmentades institucions tota mena de comptes corrents i d’estalvi 
i signar talons, xecs i altres documents; sol·licitar extractes i saldos i conformar-los o impugnar-los. 

 

d) Lliurar, endossar, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvis, comercials o financeres, i altres 

documents de gir; formular comptes de ressaca. Requerir protestes per manca de pagament, d’ac-

ceptació o de qualsevol altra classe.  
 

e) Constituir i retirar dipòsits en metàl·lic o valors; sol·licitar exempcions bonificacions i desgravacions 

fiscals i devolucions d’ingressos indeguts; aprovar i impugnar comptes; efectuar pagaments i cobra-

ments per qualsevol títol i quantitat, fins i tot, fer efectius els lliuraments de l’Estat, de la Generalitat 
i altres Comunitats Autònomes, Organismes autònoms, Província i Municipi; retirar de les oficines 

de comunicacions cartes, certificats, despatxos, paquets, girs i valors declarats, i de les empreses 

de transport, duanes i agències, gèneres i efectes tramesos; obrir contestar i signar la correspon-

dència i portar les llibres comercials atenint-se a la Llei; estendre protestes d’avaria; contractar mo-

dificar escatar, empenyorar, rescindir i liquidar assegurances de tota mena, pagar les primes i per-
cebre de les entitats asseguradores, arribat el cas, les indemnitzacions. 

 

f) Comprar, vendre, permutar, cedir tot tipus de béns mobles que siguin part del patrimoni del Consorci 

o necessaris per al funcionament, tot fixant preus i ajornaments i contraprestacions, que podrà per-
cebre o pagar, quan procedeixi o li sembli convenient.  

 

g) Representar al Consorci davant l’Estat, Comunitat Autònoma, Entitats Autònomes, Províncies, Mu-

nicipis o qualssevol altres administracions, entitats, societats, jutjats, Tribunals i autoritats, en qual-

sevol tipus d’assumptes, procediments, expedients, reclamacions i judicis, que competeixen a la 
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societat en totes les jurisdiccions i que autoritzin les respectives lleis de procediment, utilitzant tota 

classe de recursos, tant ordinaris com extraordinaris, amb facultat de nomenar Procuradors que 

representin el Consorci davant Jutjats i Tribunals, així com atorgar poders per a plets a favor de 

lletrats, revocar els nomenaments i poders efectuats i fer-ne d’altres, tot concedint en cada cas 

l’oportú poder dels nomenats per a conciliar o acudir a plets, amb les facultats acostumades en tals 
casos. 

 

h) Intervenir en tot tipus d’expedients concursals i d’altres en què el Consorci tingui interès, podent 

rebutjar, aprovar i adherir-se a convenis amb deutors, en les formes admeses per l’ordenament 
jurídic.  

 

i) Contractar arrendaments, activa i passiva, de locals i exercitar tots els drets que confereixi la legis-

lació vigent.  

 
j)  Representar a l’entitat davant qualsevol Poder Adjudicador per presentar-se a qualsevol procedi-

ment de contractació del Reial decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei de Contractes del sector Públic o normativa que la substitueixi i poder seguir, rectifi-

car, esmenar, efectuar ofertes i retirar-les, acceptar o no adjudicacions, signar contractes i adden-
des, constituir fiances o garanties i qualsevol altre actuació incidental que es produeixi i tot sense 

limitació de quantia. 

 

k) Sol·licitar, renovar i revocar davant la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o qualsevol altre auto-

ritat certificadora reconeguda,  els certificats digitals que es precisin. Sol·licitar, renovar i revocar 
davant qualsevol entitat certificadora i en especial l’Agència Catalana de Certificació qualsevol cer-

tificat de l’entitat, la seu electrònica, la determinació dels professionals habilitats per utilitzar la sig-

natura electrònica de l’entitat, determinant els perfils de cadascun d’ells així com qualsevol altre 

aspecte requerit per assolir les finalitats en relació a l’aplicació de la llei 11/2007 d'accés electrònic 

dels ciutadans als Serveis Públics i els aspectes de e-administració contemplats a la llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i que 

requereixin la signatura de qualsevol tipus de documentació. 

 

l) Per a cas d’urgència o impossibilitat d’espera a la propera reunió de Consell de Rector que s’hagi 
de celebrar i sempre amb l’obligació de donar-ne compte a la següent sessió de Consell Rector 

ordinària que celebri el consorci, i sota la premissa que dites circumstancies podran ser apreciades 

directament per l’apoderat detallat al present epígraf, s’estén el present apoderament a les següents 

facultats: disposar, alienar, gravar, adquirir i contractar, activa o passivament tota classe de béns 

mobles, drets personals, accions i obligacions, cupons, valors i qualsevol efecte públic o privat, i en 
aquest sentit podrà, amb les condicions i pel preu de contracte, confessat o ajornat que estimi per-

tinents, exercitar, atorgar o concedir i acceptar compravendes sobre drets i bens mobles, aportaci-

ons, permutes, cessions en pagament i per a pagament, amortitzacions, rescats, subrogacions, re-

tractes, opcions i tempteig, cartes de pagament, fiances, avals bancaris, contraavals, transaccions, 
contractes de factoring, leasing i renting, compromisos i arbitratges. 

 
 
SETÈ.- Modificar el pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona en el sentit de generar crèdit 
en relació amb la partida 317.0001 d’ingressos per import de 580.303,39 euros i les partides de despesa 
núm. 131.0001 i 221.0004 en els imports de 217.371,21 euros i 362.932,18 euros, respectivament.  
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VUITÈ.- Facultar expressament al secretari per a, si s’escau, elevar a públic els anteriors acords. 

 
L’acta corresponent a la reunió de 16 de juliol va ser aprovada en data 15 d’octubre de 2019. 


