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ACORDS DEL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE 

BARCELONA ADOPTATS A LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 20 DE MARÇ DE 2020  
 

 

PRIMER.- Aprovar l’acta de la reunió del Consell Rector celebrada el dia 18 de febrer de 2020.  

SEGON.- Autoritzar la formalització dels instruments de finançament a curt termini necessaris per a fer 

front a les necessitats de tresoreria del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona,  fins al límit de 

disposició actualment vigent, facultant indistintament al president i a la gerent per a la realització de 

quants tràmits siguin necessaris per a obtenir les autoritzacions preceptives per a la plena eficàcia  

d’aquest acords i per a la formalització de les corresponents pòlisses o qualssevol altres instruments.  

TERCER.- El Consell Rector es dóna per assabentat i ratifica les actuacions portades a terme per la 

gerència, segons es detallen a l’acta de la sessió.  

QUART.- En relació amb l’expedient de contractació pública núm. 036/2020-SSC-PNSPRH: 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del subministrament successiu i continuat de medicaments i 

productes sanitaris exclusius i/o no substituïbles amb destí als Serveis de Farmàcia del Consorci Mar 

Parc de Salut de Barcelona (exp. 036/2020-SSC-PNSPRH), que es tramitarà per via ordinària.  

Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, pels 

quals es regirà l’esmentat procediment. 

Tercer.- Autoritzar la despesa de 15.425.557,42 € (14.827.995,93 € + 592.074,74 €, corresponent al 

4% d’IVA + 5.486,75 €, corresponent al 21% d’IVA) amb càrrec a la Part. 221.0005  del Press. del 

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona en els termes que s’indiquen a continuació: 

 

Exercici Base Imposable IVA 4% IVA 21% Total 

2020 9.885.330,62 € 394.716,50 € 3.657,83 € 10.283.704,94 € 

2021 4.942.665,31 € 197.358,25 € 1.828,92 € 5.141.852,47 € 

TOTAL 14.827.995,93 € 592.074,74 € 5.486,75 € 15.425.557,42 € 

 
Quart.- Acordar l’obertura de la fase de licitació mitjançant el procediment negociat sense publicitat, 
segons l’art. 168 lletra a) apartat 2on. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu 
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
Cinquè.- Convidar a les empreses especificades a l’Annex I del plec de prescripcions tècniques a 
presentar proposició. 

 

CINQUÈ.- Aprovar les despeses de caràcter pluriennal necessàries per a fer front als compromisos 

econòmics del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, en els termes de la relació adjunta a l’acta de 

la sessió.  

SISÈ.- Aprovar la normativa interna reguladora de les condicions generals per a l’accés a la formació 

professional en règim d’alternança i amb formació dual als centres del Consorci Mar Parc de Salut de 

Barcelona per part dels alumnes de l’Institut Bonanova de Formació Professional Sanitària, en els 

termes de l’acord adjunt a l’acta de la sessió. 
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SETÈ.- Aprovar la modificació del pressupost del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona corresponent 

a l’exercici 2020 en el sentit d’aplicar el romanent de tresoreria positiu de l’exercici 2019 amb càrrec a la 

partida 870.0001 d’ingressos per import de 4.527.784,01 euros, i amb càrrec a les partides corresponents 

del capítol 6è del pressupost d’acord amb el següent desglossament: 

 

 

L’acta corresponent a la reunió de 20 de març va ser aprovada en data 21 de abril de 2020.  

 


