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ACORDS DEL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE 
BARCELONA ADOPTATS A LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 6 D E MAIG DE 2019 

 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del conveni de col·laboració subscrit entre el Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona i el Consorci Sanitari de l’Anoia en data 26 de setembre de 2016, així com la modificació del 
seu Annex 1 i dels seus annexos 2, 3, 4 i 5, relatius als serveis de Salut Mental, Cardiologia, Cirurgia Vascular 
i Infermeria, respectivament, i facultar de forma expressa a la gerent per a la formalització dels instruments 
jurídics corresponents.  

SEGON.- Aprovar l’addenda segona al conveni de col·laboració entre la Fundació Barcelonbeta Brain 
Research Center (BBRC) i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, regulador de diverses prestacions 
per al desenvolupament de projectes de recerca, facultant expressament a la gerent per a la seva 
formalització. 

TERCER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona per a experimentar noves eines d’obtenció d’informació clínica rellevant per 
a la salut pública, facultant expressament a la gerent per a la seva signatura. 

QUART.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut, 
el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i l’Associació Trenta-tres per al desenvolupament infantil i 
l’atenció precoç, per a la compensació de despeses d’utilització del CAP La Mina, facultant expressament a 
la gerent per a la seva formalització.  

CINQUÈ.- Aprovar el conveni entre la Tresoreria General de la Seguretat Social i el Consorci Mar Parc de 
Salut de Barcelona, sobre intercanvi d’informació, facultant expressament a la gerent per a la seva 
formalització. 

SISÈ.- Aprovar la contractació dels serveis de manteniment tot risc d’aparells elevadors dels Centres del 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. .../2019-SE-PORH) per un import de 305.707,57 € IVA inclòs. 

Autoritzar la despesa amb càrrec a la Part. 210.0001 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
de 2019, 2020, 2021 i 2022. 

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. 

SETÈ.-  Aprovar la contractació del subministrament successiu i continuat de gasos medicinals d’ús sanitari, 
d’ús industrial, liquats i comprimits, i manteniment de les instal·lacions associades, dels diversos Centres 
del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. .../2019-SSC-PORH) per un import de 2.536.754,40  € 
IVA inclòs. 

Autoritzar la despesa amb càrrec a les Part. 221.0004 i 210.0001 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona de 2019, 2020, 2021 i 2022. 

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. 

VUITÈ.- Aprovar la contractació del subministrament successiu i continuat de medicaments i productes 
sanitaris pel Servei de Farmàcia dels centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. .../2019-
SSC-PORH) per un import de 2.911.318,51 € IVA inclòs. 

Autoritzar la despesa amb càrrec a la Part. 221.0005 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. 
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NOVÈ.- Aprovar la pròrroga de la contractació basada de l’acord marc del subministrament de medicaments 
exclusius i/o no substituïbles (Exp. PSMar 309/2018-AM-CB i Exp. ICS CS/CC00/1100711505/18/PNSP) 
per un termini des de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2019, o fins a la formalització de la 
nova contractació,  quant als articles i les empreses i els imports que es detallen a la memòria justificativa 
de l’expedient.  

Autoritzar la despesa per a l’any 2019 de 287.633,76 euros (276.570,92 euros + 11.062,84 euros, 
corresponent al 4% d’IVA) amb càrrec a la Part. 221.0005 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona de 2019. 

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. 

Facultar a la gerent per a actuar com a òrgan de contractació en relació a tots els aspectes concernents a 
l’execució del contracte. 

DESÈ.- Aprovar la contractació basada en  l’Acord marc del subministrament de medicaments exclusius i/o 
no substituïbles pels centres de l’Institut Català de la Salut, Parc de Salut Mar (CMPSB) i l’Institut 
d’Assistència Sanitària (IAS) (Exp. PSMar 036/2019-AM-CB i Exp. ICS CS/CC00/1100749080/19/PNSP), i 
ADJUDICAR els esmentats contractes amb destí als centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, 
pel període del 25 d’abril de 2019 fins al 31 de desembre de 2019, o fins a la formalització de la nova 
contractació, quant als articles, les empreses i els imports que es detallen a la memòria justificativa de 
l’expedient.  

Autoritzar la despesa de  971.305,40 euros (933.947,50 euros + 37.357,90 euros, corresponent al 4% d’IVA), 
amb càrrec a la Part. 221.0005 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona de 2019. 

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. 

Facultar a la gerent per a actuar com a òrgan de contractació en relació a tots els aspectes concernents a 
l’execució del contracte. 

ONZÈ.- Aprovar l’expedient de contractació basada en  l’Acord marc del subministrament de medicaments 
pel tractament de l’Hepatitis C (Exp. PSMar 048/2019-AM-CB i Exp. CSC F PNE 1/18), i ADJUDICAR els 
esmentats contractes basats amb destí als centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, per un 
termini d’1 any a partir de la formalització del contracte, prevista pel mes d’abril de 2019, o fins a la 
formalització de la nova contractació, quant als articles, les empreses i els imports que es detallen a la 
memòria justificativa de l’expedient. 

Autoritzar la despesa de 3.797.202,34 euros (3.651.156,10 euros + 146.046,24 euros, corresponent al 4% 
d’IVA), amb càrrec a la Part. 221.0005 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona de 2019 i 
2020. Quant a l’any 2020 es faran els tràmits necessaris per garantir l’existència de crèdit adequat i suficient 
pel compliment d’aquest contracte a l’esmentat exercici. 

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. 

Facultar a la gerent per a actuar com a òrgan de contractació en relació a tots els aspectes concernents a 
l’execució del contracte. 

DOTZÈ.- Aprovar l’expedient de contractació derivada de  l’Acord marc del subministrament de guants, Lot 3A 
“Guants examen nitril sense pols” (Exp. PSMar 140/2019-AM-CD i Exp. CSC M 7/17), i ADJUDICAR els 
esmentats contractes derivats amb destí als centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, per un termini 
de 2 anys a partir de la formalització del contracte o fins a la formalització de la nova contractació, quant als 
articles, amb les empreses i amb els imports següents: 

LOT 3A - GUANTS EXAMEN NITRIL SENSE POLS  
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Adjudica-
tari 

Referència  
 CSC Descripció Codi 

PSMar 
Consums  

anuals 

Preu unitari Import 2 anys 

IVA ex-
clòs 

IVA in-
clòs IVA exclòs IVA inclòs 

BARNA IM-
PORT ME-
DICA S,A, 

302020502 

GUANT EXAMEN NI-
TRIL SENSE POLS OP-
TIMA SENSIBILITAT I 
RESISTÈNCIA T,PETITA 
NO EST, 

FQB057 2.594.400 0,0215 0,026 111.559,20 134.908,80 

302020503 

GUANT EXAMEN NI-
TRIL SENSE POLS OP-
TIMA SENSIBILITAT I 
RESISTÈNCIA T,MIT-
JANA NO EST, 

FQB058 5.150.400 0,0215 0,026 221.467,20 267.820,80 

302020504 

GUANT EXAMEN NI-
TRIL SENSE POLS OP-
TIMA SENSIBILITAT I 
RESISTÈNCIA T,GRAN 
NO EST, 

FQB059 1.944.000 0,0215 0,026 83.592,00 101.088,00 

Total 416.618,40 503.817,60 

 
Autoritzar la despesa de 503.817,60 euros (416.618,40 euros + 87.489,86 euros, corresponent al 21% d’IVA), 
amb càrrec a la Part. 221.0004 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona de 2019, 2020 i 2021. 
Quant als anys 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. 
 
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. 
 
 Facultar a la gerent per a actuar com a òrgan de contractació en relació a tots els aspectes concernents a 
l’execució del contracte. 
 

TRETZÈ.- Aprovar l’expedient de contractació derivada de  l’Acord marc del subministrament de bosses 
(Exp. PSMar 033/2019-AM-CD i Exp. CSC M 8/17), i ADJUDICAR els esmentats contractes derivats amb 
destí als centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, per un termini de 2 anys a partir de la 
formalització del contracte o fins a la formalització de la nova contractació, quant als articles, les empreses 
i els imports que es detallen a la memòria justificativa de l’expedient.  

Autoritzar la despesa de 306.744,93 euros (253.508,21 euros + 53.236,72 euros, corresponent al 21% 
d’IVA), amb càrrec a la Part. 221.0089 del Press. del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona de 2019, 
2020 i 2021. Quant als anys 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. 

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. 

Facultar a la gerent per a actuar com a òrgan de contractació en relació a tots els aspectes concernents a 
l’execució del contracte. 

CATORZÈ.- Autoritzar 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 300.000,00 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 qualsevol altres tràmits necessaris 
per al bon fi de l’expedient corresponent a l’aportació de capital sol·licitada, donant compte al Consell Rector. 

QUINZÈ.- Aprovar els preus i criteris de gestió aplicables als estudis de l’Institut Bonanova de Formació 
Professional Sanitària per al curs acadèmic 2019.2020, en els termes proposats per acord del Consell 
Escolar de 26 de març de 2019. 
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SETZÈ.- 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 l’import de 47.328,00 euros en les partides 399.0009 
d’ingressos i 481.0001 de despeses, com a conseqüència de la formalització del contracte per a la cessió 
d’ús d’espais de l’Estació de França amb la Fundació Institut de Salut Global Barcelona.  

DISSETÈ.- 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 401.981,00 euros amb impacte a la partida 
317.001 d’ingressos i les partides 131.0001 i 221.0004 de despeses, distribuïts en 300.000,00 euros i 
101.981,00 euros, respectivament, com a conseqüència la incorporació dels ingressos no pressupostat 
corresponents a l’activitat d’atenció a la dona, consulta d’atenció especialitzada i monitoratge continu de 
glucosa. 

 
L’acta corresponent a la reunió de 6 de maig va ser aprovada en data 3 de juny de 2019.  

 


