
 
 

FE D’ERRADES DE LES BASES  (2120-INAD/17) de la convocatòria de 11 llocs de treball tècnic/a 

mitjà/ana en Sanitat (ATS/DI/GI) de l'Àrea de Salut Mental, Hospitalització i Urgències a l’Institut de 

Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. 

On deia:  

11 llocs de treball tècnic/a mitjà/ana en Sanitat (ATS/DI/GI)de l'Àrea de Salut Mental, Hospitalització i 

Urgències a l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Consorci Mar Parc de Salut de 

Barcelona. 

Ha de dir: 

10 llocs de treball tècnic/a mitjà/ana en Sanitat (ATS/DI/GI)de l'Àrea de Salut Mental, Hospitalització i 

Urgències a l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Consorci Mar Parc de Salut de 

Barcelona. 

On deia :  

CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL: 
 
Tipus de contracte: règim de contractació laboral indefinida. 
 

 

posició categoria professional jornada torn 

1504 tècnic/a mitjà/ana en Sanitat 35 h. tarda 

1523 tècnic/a mitjà/ana en Sanitat 40 h. nit 

1586 tècnic/a mitjà/ana en Sanitat 35 h. tarda 

1622 tècnic/a mitjà/ana en Sanitat 35 h. tarda 

1645 tècnic/a mitjà/ana en Sanitat 35 h. matí 

1662 tècnic/a mitjà/ana en Sanitat 21 h. matí 

1671 tècnic/a mitjà/ana en Sanitat 21 h. matí 

1737 tècnic/a mitjà/ana en Sanitat 40 h. tarda 

3094 tècnic/a mitjà/ana en Sanitat 21,75 h. tarda 

4044 tècnic/a mitjà/ana en Sanitat 40 h. matí 

4067 tècnic/a mitjà/ana en Sanitat 35 h. matí 

 
 
 
 
 



 
 

Ha de dir: 
 
CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL: 
 
Tipus de contracte: règim de contractació laboral indefinida. 
 

 

posició categoria professional jornada torn 

1504 tècnic/a mitjà/ana en Sanitat 35 h. tarda 

1523 tècnic/a mitjà/ana en Sanitat 40 h. nit 

1586 tècnic/a mitjà/ana en Sanitat 35 h. tarda 

1622 tècnic/a mitjà/ana en Sanitat 35 h. tarda 

1645 tècnic/a mitjà/ana en Sanitat 35 h. matí 

1662 tècnic/a mitjà/ana en Sanitat 21 h. matí 

1671 tècnic/a mitjà/ana en Sanitat 21 h. matí 

1737 tècnic/a mitjà/ana en Sanitat 40 h. tarda 

3094 tècnic/a mitjà/ana en Sanitat 21,75 h. tarda 

4044 tècnic/a mitjà/ana en Sanitat 40 h. matí 

 
 
 
 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 Barcelona, 26 d’abril de 2019 
 
 


