Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat

>>>
CONSULTES
MÈDIQUES
Rambla de Catalunya/
Mallorca
Centre Mèdic en funcionament
lloga amplis despatxos, molt
ben equipats, tot nou, servei
de recepció, calefacció, a.c.,
telèfon, àmplia sala d’espera.
Matins i tardes.
Teresa
619 701 701
Lloguer despatxos
equipats
Zona Casanova-Diagonal. Centre
Mèdic en funcionament lloga
despatxos equipats, telèfon, a.c.,
secretària, servei de neteja,
calefacció, etc. Matins i tardes.
www.grupmedic.com
934 195 121
grupmediccasanova@
gmail.com
Despatxos mèdics
Zona Pg. de Gràcia/Diagonal.
Amb tots els serveis, es lloguen de
dilluns a dissabte. Atenció
secretaria 12 hores. Anàlisis
clíniques. Servei d’infermeria.
Neteja diària. Informàtica.
Personalització i màrqueting.
Zona Mèdica
933 906 716
627 561 091
Despatxos a Barcelona
ZONA MÈDICA SL, empresa
especialitzada en gestió mèdica
disposa de despatxos propis a
Barcelona. Cobertura de dilluns
a divendres de 8 a 21 h.
Dissabtes: matins. Interiorisme,
creació i gestió de nous centres
a Barcelona i província.
Zona Mèdica
933 906 716
627 561 091
zonamedica@
zonamedica.es
Es lloga despatx mèdic
Sant Cugat. Zona estació,
recepció, calefacció, neteja,
secretaria. Mòdul matí o tarda.
629 724 271
Serveis integrals de
Secretaria telefònica
CALLMED. Serveis integrals de
Secretaria telefònica. Recepció de
trucades personalitzada. Gestió
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Agenda on-line. Sense esperes
telefòniques. Sense costos
addicionals. Atenció 12 hores
diàries. URGÈNCIES.
CallMed.net
933 906 700
Despatxos mèdics amb
tots els serveis es lloguen
de dilluns a dissabte
Carrer Tuset, 23-25. Barcelona.
500 m2 de Consultes Mèdiques
multidisciplinàries al cor de
Barcelona. Secretaria 12 hores.
Anàlisis Clíniques. Servei
d’infermeria. Aparcament públic.
Neteja diària. Informàtica.
Personalització i màrqueting.
Sr. Gozzi
9 33 906 716
627 561 091
Consulta pediàtrica
Davant Clínica Sagrada Família.
Es lloga un despatx matins o
tardes amb tota la
infraestructura de suport.
Jaume Mas
677 400 040
Lloguer despatxos
mèdics a estrenar
Calvet, 30 / Diagonal /
Francesc Macià. Barcelona.
330 m2 d’instal·lacions.
Tots exteriors, decoració alt
standing, completament
equipats, a punt per treballar,
tots els serveis, tracte
personalitzat, recepció trucades,
agenda telefònica, a.c.
independent, ADSL per
cable+wifi, etc. Últims mòduls
matí o tarda. Bones condicions
econòmiques i facilitats accés.
Dr. Soler
606 376 797
La Rotonda Consultes
Mèdiques
Pg. S. Gervasi/Av. Tibidabo.
Local a peu de carrer amb 12
despatxos. Tots els serveis amb
secretària. Ple funcionament.
Lloguer per mòduls. Horari:
dilluns a divendres, de 8 a 21 h.
www.larotondacm.cat
Marcel Boquer
934 174 672
info@larotondacm.cat
La Rotonda Consultes
Mèdiques

Servei de Secretaria telefònica:
gestionem les seves trucades i la
seva agenda. Es pot fer amb el seu
número de telèfon de sempre.
Horari: dilluns a divendres,
de 8 a 21 h.
www.larotondacm.cat
Marcel Boquer
934 174 672
info@larotondacm.cat
S’ofereix despatx a
compartir, per mòduls
Carrer Roger de Llúria, 110, 1r 4a,
consolidat amb anys d’experiència:
preferentment medicina general,
interna, psiquiatria i psicologia,
reumatologia.
Dra. Ma. José Minoves Font
6 06 889 384
Llogo despatx
oftalmològic
60 m2, al carrer Diputació 238,
5è-6è, per 950 € al mes. Té
campímetre, paquímetre,
autorefactòmetre, projector
optotipus, 2 làmpades de
fenedura. Tenim més de 1.000
pacients.
934 880 179
Es lloga mòdul en centre
mèdic zona Turó Park
Per a endocrí, psicòleg o
dermatòleg. Preu 400 € mòdul.
670 210 741
Centre Mèdic en
funcionament, gestionat
per metges a peu de
carrer
Balmes, 124, baixos, entre
Provença i Rosselló. Entrada
directa, molt bona comunicació en
transports públics. Oferim: centre
Barcelona, autorització del
Departament de Salut, secretària/
recepcionista, gestió agenda,
calefacció i a/c, accés i bany
adaptat minusvàlids, programa de
consulta, connexió a xarxa. Preus
en funció de l’ocupació.
Sra. Nùria
Dr. J. Maeso
932 154 506
645 843 510
Immoble en lloguer
per consulta mèdica
Situat al centre de Barcelona a
prop de la plaça Urquinaona, ben
comunicat, principal de 100 m2

que consta d’una habitació,
àmplia sala, bany i cuina. Preu
2.100 euros cada mes.
Ester Rami Lopez
669 010 638
933 024 095
ramivenezia@gmail.com
Despatxos equipats
Diagonal
Diagonal / Francesc Macià. Centre
en funcionament lloga consultes
de dilluns a dissabte amb tots els
serveis inclosos a peu de carrer.
Atenció personalitzada a metges i
pacients. Certificat COVID-19. Per
hores i mòduls de 4 hores.
Sra. Guil
935 500 106
bcn@clinicagma.com
Es traspassa o es ven
consulta de dermatologia
Per jubilació, es traspassa o es ven
consulta de dermatologia de 90
metres ubicada a l’Eixample
esquerra (Villarroel / París).
629 346 429
Centre mèdic 500 metres,
Casp (Saragossa)
Perfectament equipat,
excel·lent situació. Clientela
consolidada, està operatiu
amb èxit des de fa 38 anys. En
rendibilitat. Sense càrregues.
Motiu per defunció de metge
propietari, titular del centre.
Elvira
607 906 487
649 938 379 Francisco
elegaz8@gmail.com
ffbenavente @hotmail.com
Es traspassa consulta
amb registre sanitari
a la Garriga
Pis nou en planta baixa habilitat
com a consulta el 2014. Es troba
ubicat en zona cèntrica. Consta de
sala d’espera, dos despatxos amb
llum natural, lavabo adaptat,
cuina, balcó, terrassa, plaça
d’aparcament i traster. Calefacció i
aire condicionat.
Francesca Tauste
659 928 746
francescatauste@copc.cat
Es lloga despatx al
passeig Bonanova 75
baixos
Amb entrada independent i

diversos consultoris.
Dr. Riu
609 073 306

boomerang1@outlook.es
boomerangsecretaria
telefonica@gmail.com

Lloguem un despatx
mèdic
Al Carrer Sabino de Arana, 10,
1-2. Al davant de la Clínica
Universitària Quirón Dexeus. 15
m2. Totalment reformat,
equipat i amb sala d’espera
compartida amb una clínica
dental i centre d’estètica.
Possibilitat de llogar per
mòduls.
935 560 527

Empresa de serveis
ENKASA. Empresa de serveis
ofereix personal de servei
domèstic, cuidadors infantils i
assistència geriàtrica. Formació
individualitzada segons les
necessitats de cada llar.
932 056 239
638 929 953
638 929 955

Centre terapèutic
multidisciplinari
(Psicòlegs,
Fisioterapeuta,
Nutricionista)
Rambla de Catalunya al costat
de metro Diagonal (on va viure
metge insigne). Ofereix
despatxos a metges no cruenta
(Psiquiatres, Estètica,
Dermatòleg, Família).
Secretària, wifi, a/c
independent, agenda etc.
Marga
661 303 069

Es lloga pis a Barcelona
De 90 m2, ideal per compartir,
molt ben comunicat amb estació
de bus, metro, tren i autobusos. A
prop de l’Hospital Vall d’Hebron,
Hospital Clínic, Hospital de Sant
Pau i de l’Institut Guttmann.
marie.Cervantes@
hotmail.com

En Venda Magnífic local
de 125 m2
En excel·lent ubicació a Sant
Cugat, davant de l’Hospital
General de Catalunya,
completament equipat per
exercir qualsevol activitat de
consultes mèdiques i
odontològiques. Disponible Tour
Virtual 3D per poder fer primera
visita d’avaluació. Contacta’ns
sense compromís i t’informarem.
661 574 603

>>>
DIVERSOS
Boomerang-Secretaria
Telefònica
Recepció de trucades per a
doctors (duem agenda mèdica i
prenem nota missatges), des de
50 € / mes. Altres serveis:
recepció de correspondència i
transcripcions per ordinador
(textos en Word).
Demanar per Gemma o
Manel.
9 34 173 547
 934 213 487

>>>
HABITATGE

Es lloga pis a Barcelona
A 2 minuts metro “Camp de
l’Arpa”. Molt ben comunicat. A
prop Hospital de Sant Pau,
Hospital Clínic, etc. Pis de 50
metres quadrats, 3 hab. i
menjador, lluminós, exterior a
carrer. Cuina i bany. Moblat i
equipat. 900 €.
Francisca Ezquerra
fezquerra@hotmail.com
Llogo pis carrer
València / Casanova
140 metres. 5 habitacions (3
dobles i 2 individuals). 2 banys.
Àmplia cuina, saló i sala. 6è pis,
sol tot el dia. Totalment equipat,
electrodomèstics nous. Wifi.
Ideal per compartir estudiants,
residents o professionals. 1600
euros / mes.
Esther Hernando
695 357 693

>>>
TREBALL
M’ofereixo com a
recepcionista
i per a tasques administratives en
una consulta mèdica. Persona
llicenciada i amb quinze anys
d’experiència en un consultori.
Àngels Gil
607 404 822
mangelsgil@yahoo.es

