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

i DE L’INSTITUT HOSPITAL DEL MAR D’INVESTIGACIONS M ÈDIQUES  
 

 
BASES 
Criteris reguladors 
 
 
1. PUBLICACIÓ 
 

 

° L'anunci d'aquesta convocatòria es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i 
a EURAXESS. 

 

° Aquest anunci, juntament amb tota la documentació corresponent a l a convocatòria , es 
publicaran a: 

 
− El web corporatiu del PSMAR a: 

Professionals ---> Oferta pública de treball 
(http://www.parcdesalutmar.cat/professionals/oferta_publica/) 
 

− El web corporatiu del CERCA (Centres de Recerca de Catalunya) a: 
Actualitat  ---> Oferta pública de treball (http://www.cerca.cat) 
 

− El web de l'FIMIM (Fundació Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques) a: 
Beques i borsa de treball  
(http://www.imim.cat/ofertes-treball/) 
 

− La intranet institucional a:  
Recursos Humans ---> Selecció de personal 

 
 

− Els taulers d'anuncis dels departaments de Recursos Humans dels centres. 
 

Les publicacions a la intranet i al web corporatius  substituiran, a tots els efectes, les 
notificacions personals a les persones aspirants, s i no és el cas que es consideri 
convenient d'efectuar una comunicació més personali tzada.  

  
 
  
2. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 

a) Imprès de sol·licitud: 
 

• Les sol·licituds hauran de presentar-se emprant el formulari que estarà disponible a la 
intranet i al lloc web corporatius del PSMAR. 

 

• El domicili que figuri en les sol·licituds es considerarà l’únic vàlid a efectes de notificacions i 
seran responsabilitat exclusiva dels/de les aspirants els errors en la seva consignació. Així 
mateix, és obligat de comunicar qualsevol canvi de domicili. 

 
b) Currículum vitae 
 

• En tot els casos el/la candidat/a haurà de presentar el seu currículum vitae  en el model que 
s’indica en les Bases – Annex I.  
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• El/la candidat/a es responsabilitza de la veracitat  de les dades contingudes en el seu 
currículum, amb el compromís d’aportar, per tant i si s’escau, totes aquelles proves 
documentals que li puguin ser requerides. 

 

• Els requisits i mèrits que s’al·leguin hauran de ser referits a la data en què expiri el termini 
establert per a la presentació de sol·licituds. 

  
c) Documentació acreditativa: 
 

• Caldrà adjuntar i presentar (o enviar per correu ordinari)  la totalitat de la documentació 
que es requereixi  en la convocatòria específica de cada lloc de treball, la qual haurà de 
respondre, a més, a la tipologia que se sol·liciti  (escanejat, original, fotocòpia compulsada 
i/o fotocòpia simple). 

 
 

3. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ I PROVES PROFESSIONALS 
 

a)  Resultats provisionals 
 

Una vegada finalitzat el termini de presentació de candidatures i efectuades les corresponents 
avaluacions, la Direcció de Recursos Humans publicarà la llista provisional dels/de les 
aspirants admesos/es i exclosos/es , a la intranet, al web corporatiu i als taulers d'anuncis dels 
departaments de Recursos Humans dels centres.  
 

Els/les aspirants exclosos/es disposaran de 10 dies naturals, comptats a partir del dia següent 
a la data de publicació de la l'esmentada llista, per a la subsanació de les mancances detectades 
i la presentació de possibles reclamacions.  

 
 b) Avaluació de mèrits 
 

Seguidament, es procedirà a l'avaluació dels mèrits al·legats per les persones aspirants 
provisionalment admeses i se seleccionaran un màxim de 6 candidats/es (aquells/es que hagin 
obtingut una major puntuació parcial). 
  
Els mèrits al·legats per les persones aspirants seran avaluats per diferents ens que faran arribar 
el resultat de les seves avaluacions mitjançant informe escrit, al Tribunal Qualificador de la 
convocatòria. Els ens avaluadors són: 

 
• Consell Assessor Científic (Scientific Advisory Board). 
 

• Comitè de Credencials del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. 
 
 

 c) Avaluació del Pla estratègic presentat i de la seva defensa 
 

Les persones seleccionades hauran de defensar, davant del Tribunal i en català, castellà o 
anglès, el Pla estratègic que ja varen elaborar i presentar prèviament juntament amb la resta de 
documentació que es requereix. 
 

D'entre aquests/es aspirants, es designaran els 3 candidats/es que, fins al moment, hagin 
obtingut una millor puntuació. 

 
d) Proves professionals 
 

A les 3 persones aspirants que hagin estat finalment triades, se'ls requerirà de realitzar, amb 
anterioritat a l’atorgament de les puntuacions definitives, la prova següent:  
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• Una prova competencial que, com a eina de valoració i comprovació, guardarà connexió 
directa amb els mèrits i capacitats que es volen avaluar, els quals han de tenir una estreta 
relació amb les característiques específiques del lloc de treball.  

 
El resultats d'aquesta prova es recolliran en un informe que serà lliurat al Tribunal, i les 
corresponents valoracions resultants s'incorporaran a la puntuació final.  
 
Si s'escau i el Tribunal així ho considera, també es podran efectuar: 
 

• Una entrevista d'aprofundiment, amb l’objectiu d’obtenir un coneixement més exacte de les 
aptituds i idoneïtat, de l’experiència i dels coneixements de l’aspirant. 

 

• Una prova complementària (escrita i/o oral) per tal de comprovar el coneixement de la llengua 
catalana i/o anglesa del/de la candidat/a.  

 
 
4. TRIBUNAL QUALIFICADOR 
 

• El Tribunal Qualificador estarà configurat per aquelles persones que es recullen a l'Annex II 
d'aquestes bases i no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència del/de la president/a, el/la 
secretari/a o persona en qui deleguin, ni tampoc sense l'assistència de la meitat més un/a dels/de 
les seus/ves membres. 

 
• Els/les membres del Tribunal en els/les quals concorrin alguna de les causes d’abstenció 

(amistat íntima, enemistat manifesta, parentesc, etc.) establertes en els articles 23 i 24 de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, hauran de manifestar-ho 
expressament quan en tinguessin coneixement dels fets. Els/les aspirants podran, en el seu cas 
i per aquest motiu, promoure la recusació dels/de les membres del Tribunal. 

 
• Al Tribunal Qualificador li seran lliurats els diferents informes d’avaluació emesos pels ens 

implicats, la valoració de les presentacions de les propostes de Pla Estratègic i els informes de 
la prova competencial, que conjuntament amb les ponderacions dels mèrits acadèmics i científics 
acreditats documentalment, permetran la qualificació del candidat d’acord amb el barem recollit 
a l'Annex III d'aquestes bases.   

 

• El Tribunal Qualificador, com a òrgan avaluador competent, es reserva la potestat de sol·licitar 
a les persones aspirants quantes explicacions i/o acreditacions documentals (originals) consideri 
oportunes, sense perjudici que els òrgans de contractació tornin a sol·licitar els esmentats 
originals en el moment de la contractació del/de la candidat/a seleccionat/da.  

 

• Les decisions del Tribunal s'adoptaran per majoria de vots i serà de qualitat, en el supòsit 
d'empat, el vot del/de la president/a. 

 

• El Tribunal Qualificador resoldrà els dubtes que es presentin i prendrà els acords necessaris per 
al correcte desenvolupament d'aquesta convocatòria, tot reunint-se tantes vegades com sigui 
necessari a judici del/de la president/a o quan sigui sol·licitat per una tercera part dels/de les 
seus/ves membres. 

 

• També formularà, a la vista de les puntuacions atorgades als/a les aspirants que s’hagin 
presentat, la corresponent proposta de contractació a la gerent del Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona, proposta que serà publicada a la intranet i al lloc web corporatius.  

 

• Així mateix i si ho estima oportú, podrà proposar a la Gerència de declarar desert el lloc de treball 
convocat si, segons el seu criteri, cap candidat/a no reuneix les condicions que la institució estima 
necessàries per ocupar el lloc de treball, o d'augmentar-ne el nombre de llocs de treball que 
s'adjudiquen si s'han generat vacants durant el decurs del procés de convocatòria. 

 
 



 

BASES 
Convocatòria pública; 
criteris reguladors 

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. 4/5 

 

 
5. INFORMACIÓ DE RESULTATS I FINALITZACIÓ DEL PROCÉ S  
 

a) Resultats definitius 
 
Un cop finalitzades les proves professionals i celebrat el Tribunal, es publicarà la llista definitiva 
de les persones aspirants admeses i excloses  i la proposta de contractació  que el Tribunal 
Qualificador formularà, a la vista de les puntuacions finals obtingudes pels/per les candidats/es, 
davant la gerent del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, qui, al seu torn, efectuarà el 
corresponent acord .  
 
Les llistes definitives, la proposta de contractació i el mencionat acord seran publicats a la 
intranet, als webs corporatius (CERCA, PSMAR i FIMIM) i als taulers d'anuncis dels 
departaments de RRHH dels centres del PSMAR.   

 
b) Finalització 

 
L'acreditació de la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques pròpies del lloc de treball 
serà prèvia a la formalització del contracte de treball. En el cas que el resultat sigui no adequat/no 
apte per al normal exercici de les funcions, no es podrà formalitzar el contracte de treball. 

 
En el moment de comunicar a l’aspirant que ha estat seleccionat/da, se li informarà del 
reconeixement mèdic, de la data de la signatura del  contracte i de la data incorporació  i, 
mentre que aquesta no es porti a terme, no tindrà cap dret a les retribucions corresponents al 
lloc de treball objecte del concurs de mèrits. En el contracte laboral, que haurà de signar com a 
mínim 10 dies abans de la data prevista per a l’inici de la seva prestació, constarà que l’aspirant 
estarà sotmès a un període de prova de 4 mesos , que s’interromprà per maternitat, risc durant 
l’embaràs o incapacitat temporal que afecti el/la treballador/a en el decurs del període de prova. 
 

c) Condicions 
 

El salari i altres condicions de treball són negociables si bé s’hauran de tenir en compte les 
limitacions al règim retributiu del personal directiu del sector públic de la Generalitat de Catalunya 
establertes a l’apartat 2 de la Disposició Addicional vint-i-unena de la llei 2/2014, del 27 de gener, 
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic modificat per l’article 63 de la 
Llei 3/2015,d’11 de març. 
 
 

6. RECURS 
 

Contra les resolucions definitives de la gerent, les persones interessades podran interposar recurs 
potestatiu de reposició davant l’esmentat òrgan, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la 
seva publicació o notificació, o, directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació. 
 
Contra els actes de tràmit del Tribunal Qualificador que decideixin directament o indirectament sobre 
qüestions fonamentals, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, produeixin 
indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les persones interessades poden 
interposar recurs d’alçada davant la gerent, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seva 
publicació. 
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Contra els actes de tràmit del Tribunal no inclosos en el punt anterior, els/les aspirants podran 
formular, durant el procés selectiu, totes les al·legacions que estimin pertinents per a la seva 
consideració, en el moment de fer-se pública la resolució final del procés selectiu.  

7. PROTECCIÓ DE DADES 
 

Les dades personals que facilitin les persones aspirants seran tractades pel Consorci Mar Parc de 
Salut de Barcelona amb la finalitat de gestionar el processos de selecció objecte de convocatòries 
i d’informar de futures ofertes laborals.  
 
Els/les candidats/es són responsables de la veracitat i correcció de les dades que lliuren al Parc de 
Salut Mar i tenen la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, 
portabilitat, i d’oposició al tractament de les seves dades, d’acord amb allò que disposa la normativa 
en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, hauran de dirigir-se per escrit al Delegat de 
Protecció de Dades a través del següent correu electrònic protecciodades@parcdesalutmar.cat. En 
aquest cas, hauran d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identitat o bé 
documentació identificativa equivalent.  

 
 
 
 
 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 
Barcelona, 5 de setembre de 2019 


