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ACORDS DEL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE 

BARCELONA ADOPTATS A LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2019  
 

 

PRIMER.-  Aprovar l’acta de la reunió del Consell Rector celebrada el dia 15 d’octubre de 2019. 

SEGON.- Donar-se per assabentat de les actuacions portades a termes pel president en relació 
amb l’alienació de l’immoble situat a la planta segona, porta segona, del carrer Comerç 1-3 de 
Barcelona a través de procediment de subhasta a l’alça, mitjançant procediment de presentació 
d’ofertes en sobre tancat (expedient núm. IN-2600/2019). En particular: 

 
- De la Resolució del president de 13 de setembre de 2019, d’inici de l’expedient 

d’alienació de l’immoble propietat del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona situat a 
la planta segona, porta segona del carrer Comerç 1-3 de Barcelona, les referències del 
qual consten degudament identificades a l’expedient núm. IN-2600/2019, i d’aprovació 
del plec de condicions regulador de la subhasta a l’alça, mitjançant procediment de 
presentació d’ofertes en sobre tancat.  
 

- De la Resolució del president de 7 de novembre de 2019 per la qual s’adjudica la 
subhasta corresponent a l’immoble situat a la planta segona, porta segona, del carrer 
Comerç 1-3 de Barcelona, les referències del qual consten degudament identificades a 
l’expedient núm. IN-2600/2019, al senyor José Millán Garcia, proveït de DNI núm. 
3926944Y, per import de 231.180,01 euros (DOS CENTS TRENTA-UN MIL CENT 
VUITANTA EUROS AMB UN CÈNTIM), impostos i altres despeses exclosos. 

 
Acceptar i ratificar les actuacions del president tendents a la tramitació i adjudicació de l’expedient 
núm. IN-2600/2019.  
 
Aprovar la venda del l’immoble situat a la porta segona, planta segona del carrer Comerç 1-3 de 
Barcelona al senyor José Millán Garcia, o bé a aquella o aquelles persones que hagin de resultar 
adjudicatàries d’acord amb la classificació d’ofertes aprovada per la Mesa de Contractació de 
l’expedient núm. IN-2600/2019.  
 
Facultar expressament i de forma indistinta a la senyora Olga Pané i Mena, proveïda de DNI 
núm. 46026237V, gerent del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, i al senyor Narcís Pérez 
de Puig, proveït de DNI núm. 40367317-V, secretari del Consell Rector, per a l’atorgament de 
l’escriptura de compravenda de l’immoble, per a l’elevació a públic dels presents acords i per a 
signatura de quants documents siguin necessaris per a fer efectiva l’alienació de l’immoble 
titularitat del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona abans esmenat.  
 

TERCER.- Aprovar la proposta de conveni marc de col·laboració institucional entre el Consorci 
Mar Parc de Salut de Barcelona i la Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques, relatiu a la 
gestió de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM).  
 
Aprovar la despesa plurianual vinculada a l’execució de la clàusula addicional al conveni marc 
de col·laboració institucional entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la Fundació 
Institut Mar d’Investigacions Mèdiques, que s’hi inclou com a annex 1, en els termes següents: 
 
Exercici 2019: 34.187,80 euros 
Exercici 2020: 68.892,37 euros 
Exercici 2021: 68.892,37 euros 
Exercici 2022: 68.892,37 euros 
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QUART.- Aprovar la modificació del pressupost del Consorci  Mar Parc de Salut de Barcelona 
consistent en la generació de crèdit per import de 2.217.600,47 euros amb càrrec a la partida 
317.0001 d’ingressos i a les partides núm. 131.0001, 160.0001 i 221.0004 pels imports de 
1.431.600,00 euros, 314.944,83 euros i 470.941,44 euros, respectivament, com a conseqüència 
de l’increment de tarifes d’activitat del Servei Català de la Salut per a l’any 2019 fins un total del 
2,47%.  
 

CINQUÈ.- El Consell Rector es dóna per assabentat del posicionament adoptat pel president en 
relació amb la candidatura del Dr. Jordi Sunyer Deu a la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic 
i tecnològic, atorgada per la Generalitat de Catalunya.  
 

SISÈ.- El Consell Rector es dóna per assabentat de la formalització per part de la gerència dels 
següents convenis de col·laboració: 

 
- Conveni subscrit entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i el Parc Sanitari Pere 

Virgili el dia 27 de setembre de 2019 pel qual es regulen les prestacions relacionades 
amb les proves diagnòstiques sol·licitades des dels Centres d’Atenció Primària 
gestionats pel Parc Sanitari Pere Virgili.  
 

- Co Conveni subscrit entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i el Parc Sanitari 
Pere Virgili el dia 27 de setembre de 2019 per a l’atenció especialitzada i les seves proves 
diagnòstiques al CAP Barceloneta i al CAP Vila Olímpica.  
 

- Conveni de col·laboració institucional entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
i la institució City Cancer Challange Foundation (conveni en el marc del qual s’han de 
portar a terme activitats d’intercanvi de coneixement professional per a l’aprenentatge en 
el camps de la oncologia).  
 

 

L’acta corresponent a la reunió de 19 de novembre va ser aprovada en data 31 de desembre de 
2019.  

 


