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ACORDS DEL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE 
BARCELONA ADOPTATS A LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 15 D’OCTUBRE DE 2019  

 
 

PRIMER.- Aprovar l’acta de la reunió del Consell Rector celebrada el dia 16 de juliol de 2019.  

SEGON.-  Aprovar el següent posicionament en relació amb la publicació de la sentència del Tribunal 
Suprem que resol la causa especial oberta contra líders polítics i socials de Catalunya:  

El Consell Rector del Consorci Parc de Salut Mar de Barcelona, des dels més profunds valors democràtics 
que regeixen aquesta institució, vol manifestar el següent sobre la sentència del Tribunal Suprem: 
 
1.- Aquesta sentència materialitza una desafortunada judicialització de la política, que no ajuda a generar el 
clima necessari per crear espais de diàleg que permetin superar el conflicte polític entre Catalunya i Espa-
nya. 
 
2.- Empresonar líders polítics i civils per actes pacífics i compartits per una part molt important de la societat 
catalana genera un clima de càstig social i d’incomprensió als actes jurídics i a la sentència mateixa, que 
debiliten la confiança institucional. 
 
3.- La nostra és una entitat rica i plural en idees i opinions. És des del respecte a aquesta pluralitat que 
animem a les forces polítiques, als líders socials i a les institucions a crear i trobar el camí del diàleg i la 
negociació que ens permetin superar aquesta greu crisi social i política i generin el consens necessari per 
superar els reptes democràtics, socials i econòmics que enfronta la nostra societat. 
 
4.- Expressem la nostra solidaritat i suport a les famílies i als líders polítics i socials empresonats i empre-
sonades, sobre l’honorabilitat dels quals aquest Consell Rector no té el més mínim dubte.  
 

TERCER.- Facultar al president perquè, si en el termini d’una setmana no ha arribat una resposta a les 
al·legacions efectuades en relació amb l’Ordre VEH/165/2019, d’1 d’agost, sobre operacions comptables de 
tancament de l’exercici pressupostari de 2019, enviï una carta al director del CatSalut plantejant la necessitat 
de que sigui reconeguda i finançada la marginalitat i sol·licitant que s’aixequi la interdicció d’incorporar en el 
pressupost 2019 els romanents de tresoreria no afectats existents en el tancament del passat exercici.  

QUART.- Aprovar la formalització del protocol d’entesa institucional entre el Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra en relació amb la promoció d’uns nous ensenyaments de grau de 
medicina al Campus Hospital del Mar, facultant expressament al president per a la seva signatura.   
 
CINQUÈ.- 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, el Servei Català de la Salut i la 

Congregació Germanes Hospitalàries per a la posada a disposició d’espais que permetin la ubicació 
d’un Centre de Salut Mental d’Adults a l’antic Servei de Radioteràpia de l’Hospital de l’Esperança.  
 

- Conveni entre l’Agència per a la Qualitat Universitària i la Universitat Pompeu Fabra per a la realització 
i finançament d’un estudi de la inserció laboral de graduats al món laboral. 

 

SISÈ.- Revocar els poders atorgats per la gerència al senyor Pau Gomar i Sánchez, els quals consten en 
l’escriptura atorgada el dia 19 de setembre de 2019 davant el notari de Barcelona, Sr. Jaime Ruiz Cabrero, 
amb número 2. 294 del seu protocol. 
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SETÈ.- Atorgar al senyor Pau Gomar i Sánchez, director de Recursos Humans del Consorci Mar Parc de 
Salut de Barcelona, les facultats d’apoderament que es detallen a continuació: 

a) Exercir la gestió ordinària del personal en règim laboral i funcionari del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona i, en aquest sentit, ordenar l’emissió i atorgar quants documents interns siguin necessaris en 
aquest sentit. 

b) Formalitzar contractes de treball de personal fix, eventual, interí o de suplències de caràcter laboral. 

c) Atorgar i signar quants documents siguin necessaris per al seguiment i instrucció de procediments de 
sanció, separació o rescissió de personal de caràcter laboral; aprovar i signar plecs de càrrecs i, en relació 
al personal funcionari, adoptar la proposta de resolució que ha de ser tramesa a la gerència. 

d) Aprovar els ascensos o promocions internes del personal, exceptuant el personal amb contracte d’alta 
direcció, respectant en tot cas la normativa interna que s’estableixi per a la provisió de determinats llocs de 
treball en funció de la seva naturalesa.  

e) Autoritzar comissions de servei, excedències i permisos retribuïts i no retribuïts. 

f) Comparèixer davant tota mena de jutjats, audiències, jurats, tribunals, delegacions, comissions, comitès, 
sindicats, fiscalies, juntes de mèrits, conselleries, magistratures de treball, caixes i, en general, tot tipus 
d’instàncies administratives i/ judicials. Instar-hi, seguir-hi i concloure-hi, bé sigui com a actor, bé com a 
demandat o en qualsevol altre concepte, tot tipus de tràmits, expedients, judicis i procediments civils, penals, 
administratius, contenciosos administratius, econòmics administratius, governatius i laborals de tots els 
graus, jurisdiccions i instàncies, plantejar-hi peticions, exercitar-hi accions i excepcions en qualsevol proce-
diment, tràmit i recurs i promoure recurs de cassació, revisió, nul·litat i qualsevol altre de caràcter ordinari o 
extraordinari que fos procedent. En general, practicar tot el que permetin les respectives lleis de procediment 
laboral i social sense limitacions. 

g) Formalitzar els contractes i convenis de col·laboració per a la realització de practiques professionals d’es-
tudiants als centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i resoldre sobre les incidències que es 
puguin produir en execució dels mateixos.. 

h) Ser el representant ordinari del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona davant el Comitè d’Empresa i, 
en seu de negociació col·lectiva, formar part de la mesa negociadora que es constitueixi, assistit pels tècnics 
que determini d’acord amb la naturalesa de les qüestions a tractar.  

i) Sol·licitar, renovar i revocar davant qualsevol entitat certificadora i, en especial, l’Agència Catalana de 
Certificació i la Fabrica Nacional de la Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, qualsevol certificat de 
l’entitat, la seu electrònica, la determinació dels professionals habilitats per utilitzar la signatura electrònica 
de l’entitat, determinar els perfils de cadascun d’ells així com qualsevol altre aspecte requerit per assolir les 
finalitats en relació amb l’aplicació de normativa en matèria d’administració electrònica.  

VUITÈ.- Facultar expressament al secretari del Consell Rector, senyor Narcís Pérez de Puig, per a elevar a 
públic els acords adoptats a la present sessió, si s’escau. 

 

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


