
NOTA INFORMATIVA CORRECCIÓ ERRADES  
BASE 2120-2022-A3 

 

Amb data 26 de gener de 2023 es va publicar una correcció d’errades al DOGC on es retiren de 

la base amb codi 2120-2022-A3 (convocatòria de disset llocs de treball d’Infermer/a de l’Àrea 

d’Hospitalització Mèdicoquirurgica del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona) tres llocs de 

treball, passant d’estar convocats disset a catorze. 

El motiu d’aquesta variació és que per error administratiu es van publicar dos llocs de treball 

d’Infermer/a de cardiologia a 40 hores, posicions amb codi 2120-2022-A3-1 i 2120-2022-A3-2. 

Aquestes posicions seran publicades en el seu moment dintre del perfil corresponent com 

infermer/a gestor/a de casos. 

 

 

 

Així mateix, i per error administratiu, també es va publicar un lloc de treball d’infermer/a de 

llarga estada a 40 hores, posició amb codi 2120-2022-A3-9. Aquesta posició pertany a l’Àrea 

Sociosanitària i no a l’Àrea d’Hospitalització Medicoquirúrgica, tal i com s’havia publicat.  

 

 

 

Aquesta darrera posició, ha sortit publicada al DOGC del dia 3 de febrer del 2023 i està 

identificada amb el codi de base 2120-2023-A7. 

Les persones aspirants que com a conseqüència d’aquests errors administratius a data de 

publicació d’aquesta nota estiguin inscrites a la base 2120-2022-A3, que només vulguin optar a 

les posicions que en la publicació del dia 28 de desembre es van publicar amb codi 2120-2022-

A3-1 i 2120-2022-A3-2, i ja no estiguin interessades en seguir en el l’esmentat procés, s’han de 

dirigir a l’adreça de correu electrònic convocatories@psmar.cat tot indicant la seva renúncia. En 

el cas de que només s’hagin presentat a una base de la mateixa categoria professional, es 

procedirà al retorn de l’import dels drets d’inscripció. 

Les persones aspirants que com a conseqüència d’aquests errors administratius a data de 

publicació d’aquesta nota estiguin inscrites a la base amb codi 2020-2022-A3 i únicament vulguin 

optar a la posició que en la publicació del dia 28 de desembre de 2022 va sortir identificada amb 

codi 2120-2022-A3-9, Infermer/a de la unitat de Llarga Estada a 40 hores torn de tarda, s’han de 

dirigir a l’adreça de correu electrònic convocatories@psmar.cat tot indicant que volen canviar 

el seu expedient de la convocatòria amb codi 2020-2022-A3 a la convocatòria amb codi 2020-

2023-A7. 
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