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CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER ACCEDIR AL CÀRREC DE
DIRECTOR/A DE RECERCA DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

i DE L’INSTITUT HOSPITAL DEL MAR D’INVESTIGACIONS MÈDIQUES

BASES
Presentació de la Institució

El Parc de Salut MAR és una Organització integral de serveis que conformen un gran Parc de Salut en
el litoral de Barcelona, en el que es concentra un dels pols més dinàmics de coneixement assistencial,
docent i de recerca de la ciutat.

L’hospital del Mar és el dispositiu assistencial principal de la Institució, amb una completa oferta de
serveis assistencials i d’activitat terciària, que s’acompanya de la indispensable innovació tecnològica
que garanteix el desenvolupament de les pràctiques més avançades.
La formació i la docència són els altres pilars institucionals que acompanyen les funcions assistencials
i de recerca.

L’activitat investigadora s’articula a través de l'IMIM (Institut Hospital del Mar d'Investigacions
Mèdiques), centre estretament vinculat a l’hospital del Mar, referent nacional i internacional en l’àmbit
de la recerca biomèdica i de les ciències de la salut, que desenvolupa programes de recerca
competitiva d’alt nivell amb la participació d’investigadors nacionals i internacionals i de metges clínics
de diferents disciplines, provinents majoritàriament de l’hospital del Mar.

L'IMIM està conformat en un 82% per grups de recerca liderats per professionals del Parc de Salut MAR,
en una bona part vinculats a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra, així
com per personal adscrit provinent del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la
Universitat Pompeu Fabra (DCEXS-UPF).

L’IMIM és integrant del programa de centres de recerca CERCA de la Generalitat de Catalunya
(www.cerca.cat) i, al 2013, va ser reconegut com a Institut d'Investigació Sanitària per part del Instituto
de Salud Carlos III (acreditació renovada al 2019).

Addicionalment al la pertinença al programa CERCA i com a Institut d’Investigació Sanitària-Carlos III,
l’IMIM ha renovat l’acreditació HR Excellence in Research atorgada per la Comissió Europea a les
institucions que treballen per a la integració de la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de Conducta
per a la contractació d’Investigadors en les polítiques i procediments interns de recursos humans, i així
contribuir al desenvolupament d’un Espai Europeu d’Investigació atractiu per als professionals de la
recerca.

Sobre la producció científica de l’IMIM (referència 2018), destacar que:

 El percentatge d’articles publicats en revistes amb alt factor d’impacte és del 88,5% (827/934) i que
el percentatge d’articles publicats a revistes del primer quartil és del 63% (524/827).

 Els nostres investigadors figuren a la llista dels científics més citats del mon (Clarivate Analytics).
 L'any 2018 hi havia un total de 200 projectes de recerca vigents.
 Hi ha 5 grups de recerca i en total hi treballen 680 professionals:

- Càncer
- Epidemiologia i Salut Pública
- Processos inflamatoris i cardiovasculars
- Informàtica Biomèdica
- Neurociències
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Des de la seva creació l’IMIM ha mostrat un creixement continu en tots els principals indicadors de
recerca: publicacions, obtenció de recursos, formació d’investigadors i tècnics, etc. Totes les dades
indiquen que l’IMIM es troba posicionat com un dels principals centres de recerca biomèdica.

La ubicació estratègica de l’IMIM al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) garanteix
l’accés a un equipament científic d’avantguarda i al coneixement generat per l’entorn investigador en
ciències de la vida i biomedicina, des de la perspectiva molecular fins a la poblacional. La connexió física
del PRBB amb l'Hospital del Mar proporciona, a més, un bon coneixement de la realitat clínica.

Tot plegat, ens situa com l’únic Parc de Salut de Barcelona amb perspectiva de mercat global, amb un
estil propi i unes instal·lacions facilitadores de la integració i la transversalitat, amb el coneixement i la
voluntat de compartir-lo i millorar-lo com el seu principal actiu i que el configura com un potent Cluster
del coneixement.



BASES
Convocatòria pública
Condicions i requisits

2019-0112

Edifici Hospital del Mar
Passeig Marítim, 25/29 I 08003 Barcelona
Telèfon 932 483 000 I Fax 932 483 254
www.parcdesalutmar.cat

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
- PSMAR -

Pàg. 3/6

BASES
Condicions i requisits

TIPUS DE CONVOCATÒRIA:

Pública per concurs de mèrits.

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL/CÀRREC:

Director/a de Recerca del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (PSMAR) que associat amb el seu
rol de gestió de la investigació, exercirà també com a director/a de l'Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques (IMIM).

CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL:

 Incorporació a: PSMAR, una institució sanitària multicèntrica, concretament a l'IMIM, un
institut dedicat a la recerca científica en el camp de la Biomedicina i les
Ciències de la Salut.

Més informació als webs del PSMAR i de l'IMIM:
- http://www.parcdesalutmar.cat/info_corp/index.html
- http://www.imim.cat/infocorporativa/

 Tipus de contracte: règim de contractació laboral.

 Dedicació: jornada anual de 1660 hores.

 Tipus de nomenament: càrrec directiu de confiança.

FUNCIONS RELACIONADES AMB EL LLOC DE TREBALL:

Funcions fonamentals a exercir:

 Liderar el procés de gestió estratègica.
 Fomentar l'excel·lència científica i la captació de fons institucionals.
 Potenciar la innovació i la transferència tecnològica.
 Adoptar i implantar una visió de conjunt dels serveis de gestió de la investigació.
 Gestionar les estratègies juntament amb els òrgans de govern del PSMAR i de l’Institut, així com

amb institucions CERCA, Carlos III...

 En especial, haurà de reforçar el paper de l'Hospital del Mar com a centre mèdic de referència per
al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

El director/a de Recerca del PSMAR ha d'informar la Gerència del Parc de Salut MAR (PSMAR) i el
Patronat de la Fundació IMIM (FIMIM).
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REQUISITS:

1. Condicions generals

a) Ser espanyol/a o tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea, o bé tenir
la nacionalitat d’algun dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la
Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/es o
be tenir la residència legal a Espanya.

b) No superar l’edat reglamentària vigent a la data de publicació de la convocatòria per a l’accés a
la jubilació total en el Règim General de la Seguretat Social.

c) No haver estat separat/da del servei de l’Administració Pública per cap expedient disciplinari, ni
tenir antecedents penals per delictes que inhabilitin per a l’exercici de les funcions públiques. En
el cas de nacionals d’altre Estat no haver estat separat/da del servei de l’Administració Pública
per cap expedient disciplinari, ni tenir antecedents penals per delictes que inhabilitin per a
l’exercici de les funcions públiques, en el seu Estat.

d) Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques derivades del lloc de treball.

2. Titulació oficial

a) Estar en possessió del títol de llicenciat/da o graduat/ada en Medicina i Cirurgia, Bioquímica
o en alguna titulació de les Ciències de la Salut, expedit per una universitat competent.

b) Posseir el títol de doctor/a Medicina i Cirurgia, Biologia o en alguna titulació de les Ciències
de la Salut, expedit per una universitat competent.

3. Experiència professional

a) Durant els darrers 10 anys, experiència professional acreditada, mínima de 5 anys, en la
direcció/gestió d'institucions, entitats i programes vinculats a la recerca.

4. Formació complementària

a) Nivell d'anglès avançat, degudament acreditat.

ES VALORARÀ:

1. Formació complementària

 Formació acreditada, tipus màster o postgrau, en gestió i en direcció i planificació de la recerca
en Salut.

 Formació acreditada, tipus màster o postgrau en la gestió/direcció d'institucions sanitàries i/o de
recerca.

 Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrit, adequat a les funcions pròpies del lloc
de treball a cobrir.

2. Perfil competencial

Científic/a sènior de reconeixement internacional, amb una trajectòria rellevant en la investigació
clínica i translacional, així com amb una important experiència en la gestió de la investigació. Així
mateix, ha de saber formular una visió a mig i llarg termini, a més de mostrar una gran capacitat de
treball en equip i unes excel·lents habilitats de lideratge.
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 Competències corporatives: compromís i implicació amb la institució; orientació a les persones,
empatia i sensibilitat interpersonal; orientació a la qualitat, la
millora contínua i l'excel·lència, i gestió del canvi/innovació.

 Competències específiques: construcció de les relacions, desenvolupament de l'equip, impacte
i influència, negociació, orientació a l'assoliment d'objectius i
presa de decisions amb visió global.

 Competències personals: estabilitat emocional, flexibilitat, comunicació i empatia.

PASSOS A SEGUIR I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

1.- ACCIONS A EFECTUAR ON-LINE

a) Emplenar el formulari
S'ha d'emplenar el formulari que estarà disponible al web del PSMAR, dins l'apartat corresponent a
aquesta convocatòria.

b) Adjuntar el currículum vitae escanejat
S'ha d'elaborar seguint el model de presentació de currículum que s’adjunta com Annex I, i s'ha
d'ajuntar a través de l'enllaç que estarà disponible al web del PSMAR, dins l'apartat corresponent a
aquesta convocatòria.

c) Adjuntar la proposta de Pla estratègic per a la recerca en el PSMAR i l'institut IMIM, amb l'objectiu
d'incorporar un nou model organitzatiu i operatiu de recerca, orientat cap a la direcció participativa, la
integració de grups, el fund rising i a la recerca translacional.

El detall de la tipologia i estructura d'aquest Pla, així com la relació dels apartats que, com a mínim,
ha d'incloure s'especifiquen en l'Annex I, punt 11, d'aquestes bases.

2.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
(fotocòpia simple o compulsada)

a) Acreditacions professionals (fotocòpies compulsades)
Certificacions d’empreses on constin els períodes treballats i la categoria professional.
Pels períodes treballats al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona no serà necessari aportar
l’esmentada certificació.

b) Acreditacions de mèrits acadèmics requerits (fotocòpies compulsades)
Titulacions acadèmiques oficials (títol de llicenciat/ada, títol d'especialista) i, si és el cas, títol de
doctor/a i documents acreditatius d'altra formació de postgrau.

c) Acreditacions d'altres mèrits acadèmics (fotocòpies simples)
Altres documents acreditatius de formació complementària efectuada.

d) Detall dels mèrits científics (descripció)
Hauran de detallar-se, dins del currículum, els mèrits científics assolits pels/per les candidats/es,
encara que no serà necessària la seva acreditació.

En el cas de resultar el candidat/a escollit/da, caldrà presentar, obligatòriament i per tal de formalitzar la
contractació, el DNI/NIE (una fotocòpia compulsada).
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Nota: Tota la documentació, tant el currículum i la proposta de pla estratègic, com les titulacions,
diplomes, certificats i qualsevol acreditació dels mèrits al·legats, s'haurà de presentar en
català, castellà o anglès.

TERMINIS I PRESENTACIÓ:

 Data màxima de presentació de candidatures: 60 dies naturals, comptats a partir del dia següent
a la publicació de l'anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

 Dirigit a: Àrea de Selecció i Desenvolupament

 Adreça de presentació: Departament de Recursos Humans, Edifici Hospital
del Mar, Passeig Marítim, 25-29, planta baixa

 Horari: H. Mar: de dilluns a dijous de 8:00 a 16:30 h;
divendres de 8:00 a 14:30 h.
Resta de centres: de dilluns a divendres de 8:00 a
14:30 h.

Tota la documentació es pot enviar per correu ordinari al Departament de Recursos Humans de l'Hospital
del Mar o de la resta de centres del PSMAR, les adreces dels quals es troben disponibles al web
corporatiu.

En aquest cas i a efectes de compliment del termini de presentació de candidatures, es tindrà en compte
la data del segell d'entrada a l'oficina de correus.


