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OFERTA PER COBRIR UN LLOC DE TREBALL, A TEMPS COMPL ET, AL PARC DE SALUT MAR 
DE BARCELONA 
 

TÈCNIC/A MITJÀ/ANA EN SANITAT (ATS/DI/GI) DE L’ÀREA DE SALUT MENTAL  
(DIRECCIÓ INFERMERA DE L’INSTITUT DE NEUROPSIQUIATRIA I ADDICCIONS - INAD) 
 

 
1. CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL 
 

• Incorporació immediata a l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Consorci Mar 
Parc de Salut de Barcelona. 

• Jornada laboral de 1660 hores anuals, amb contracte d’interinitat per vacant. 
• Integració dins de la Direcció Infermera de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) 

del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. 
 

2. FUNCIONS 
 

Prestar cures integrals i especialitzades a pacients de Salut Mental, pel que fa a la promoció, 
prevenció, tractament i rehabilitació de la salut mental dels usuaris/àries, família, i a la comunitat 
en general, proporcionant una atenció òptima, amb la màxima qualitat i seguretat per als 
pacients; mostrant una actitud científica responsable i utilitzant els mitjans clínics i tecnològics 
adequats al desenvolupament de la ciència en cada moment: 
 
• Proporcionar  cures integrals i especialitzades necessàries per a satisfer les necessitats bio-

psico-socials del/la pacient i la seva família, garantint la seva participació, autonomia i dignitat. 
• Realitzar de manera acurada la valoració, diagnòstic, planificació, execució i avaluació de les 

cures d’Infermeria de Salut Mental. 
• Desenvolupar programes psicoeducatius orientats a la promoció, manteniment i recuperació 

de la salut. 
• Aplicar els procediments i els circuits de coordinació/interrelació entre dispositius, que 

garanteixen la continuïtat assistencial. 
• Col·laborar en la reinserció social dels nens i adolescents amb trastorn mental. 
• Participar en l'elaboració del pla integral d'atenció a la Salut Mental. 
• Treballar de forma interdisciplinar amb la resta de professionals. 
• Contribuir al desenvolupament del centre i del servei. 
• Formar en matèria de Salut Mental als futurs professionals i especialistes d'Infermeria, així 

com, col·laborar en la formació d’altres professionals.  
• Organitzar i participar en els objectius i protocols de la seva unitat.  
• Participar en la coordinació dels recursos i treballar en equip. 
• Participar en les activitats formatives d’Infermeria de la seva unitat i en les generals 

d'infermeria que es realitzin al PSMAR 
• Desenvolupar i participar en la recerca científica i en la millora de recursos que agilitzin la 

seva àrea d’actuació. 
 
3. REQUISITS 
 

• Formació acadèmica: 
- Grau o Diplomatura en Infermeria, expedit per una universitat espanyola o, en el seu 

defecte, degudament homologat pel Ministeri competent. 
 

• Experiència professional: 
- Experiència prèvia de treball com a infermer/a en Salut Mental Infantojuvenil (Centre de 

Salut Mental Infantojuvenil, Hospitalització, altres…) 
 
4. ES VALORARÀ 
 

• Formació i coneixements: 
- Títol d'Infermer/a Especialista en Salut Mental  
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- Formació universitària i/o específica, així com coneixements en l'àmbit de Salut Mental 
Infantojuvenil (Màster oficial...). 

- Col·laboració en línies de recerca, generació de coneixement científic en l'àmbit de la Salut 
Mental i divulgació de l'evidencia, així com activitat docent. 

- Coneixement del sector hospitalari i nocions relatives a les instal·lacions relacionades. 
- Disposició a adquirir un coneixement aprofundit del funcionament de l’àrea i de les 

intervencions de millora, per tal de garantir un servei de qualitat. 
- Idiomes i Office. 

 
5. COMPETÈNCIES 
 

• 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 genèriques:  organització i planificació, treball en equip i disposició a 
l'aprenentatge i la docència.  

 

• Competències personals: estabilitat emocional, flexibilitat, comunicació, relació social i 
iniciativa.  

 
 
6. TERMINI DE PRESENTACIÓ, DOCUMENTACIÓ I CONTACTE 
 

• 15 dies naturals , comptats a partir del dia següent a la publicació d'aquesta oferta en el web 
corporatiu. 

 

• Les persones interessades hauran d'omplir el formulari de sol·licitud d'accés disponible al web 
del PSMAR dins l'apartat corresponent a aquesta oferta, i d'adjuntar el seu currículum vitae, 
mitjançant l'enllaç habilitat amb el nom "Envia'ns el teu CV" que es troba situat sota el menú de 
l'esquerra de la pàgina web.  

 

• També hauran d'ajuntar, en el mateix formulari i mitjançant els enllaços restants, l'escanejat dels 
títols acadèmics i de les acreditacions de l'experiència professional. 

 

• Un cop valorats els CVs i l’experiència professional, les persones aspirants admeses realitzaran 
una entrevista personal amb la Direcció Infermera de l'INAD o persona en qui delegui, i un/a 
membre de l’equip de RRHH. 

 

• Totes les dades que l'aspirant al·legui en el seu currículum es comprovaran en el moment 
immediatament anterior a la seva contractació. 

 

• En cas de dubte, podeu contactar amb nosaltres a través de la següent adreça d'e-mail: 
ofertestreball@parcdesalutmar.cat.  

 


