
 
 
 
 

 
 

Inici Procés de Selecció (bases de la convocatòria) 
 

   
Denominació del lloc Responsable de Projectes de Construcció 
Data d’inici del procés 15 de desembre de 2022 
Persones destinatàries de la 
convocatòria 

Qualsevol persona que compleixi el perfil requerit pel lloc de treball 
 

Jornada de treball 37,50h de dilluns a divendres. Es requereix flexibilitat horària 
Modalitat de contractació Indefinit 
Retribució  Salari Nivell 10 +agres.+P.C.L 1er any 36.772 € i a partir del 2on any 

38.685 € 
Missió del lloc i funcions La persona que ocupi aquest lloc haurà de redactar i/o gestionar 

principalment els estudis previs, layouts, etc. en estreta col·laboració 
amb el delineant d’MB, així com de la supervisió de projectes i control 
de l’execució de les obres promogudes per Mercabarna.   

Dependència jeràrquica Cap d’Obres i Oficina Tècnica (Àrea d’Infraestructures, Energia i 
Economia Circular) 

Perfil professional Es requereix formació en enginyeria (tècnica o superior), arquitectura 
tècnica o superior.  
Tècnic polivalent amb experiència en desenvolupament de projectes i 
en control d’obres. 
Experiència mínima de 6 anys com a tècnic de projectes i obres.  
Català parlant i amb bon nivell d’anglès. 
Imprescindible: experiència contrastada en empresa constructora 
(mínim 3 anys) i en enginyeria/consultoria de projectes (mínims 3 
anys) i alts coneixements de CAD. 
Recomanable: programes de gestió de projectes i obres (Presto, TCQ, 
etc...) i MS Office (especialment Excel). 
Valorable: experiència prèvia en projectes en l’àmbit de construcció 
industrial, nivell mig/alt en la creació de models 3D (“render”). 

Soft skills Persona polivalent, proactiva, ordenada, metòdica, habituada a 
treballar en entorns de forta pressió, orientada a treballar per 
objectius.  

Criteris de selecció Els tres candidats que proposi l’empresa encarregada del procés 
hauran de mantenir una entrevista final a Mercabarna. 

Comitè de selecció Teresa Ricol (Responsable Gestió d'Infraestructures), Marc Vilà 
(Director Infraestructures, energia i economia circular) i Marta 
Rodriguez (Directora Organització, Persones i Cultura)  

Presentació de sol·licituds Les persones interessades en participar en el procés hauran d’enviar 
el seu C.V. a l’adreça niljimenez@pagepersonnel.es. 

Data de finalització del procés S’estima la finalització el dia 31 de gener de 2023, sempre i quan es 
tingui seleccionada la terna finalista. 

 

     

Mercabarna es compromet a establir pràctiques que integrin la igualtat de tracte, així com 
a  promoure mesures per aconseguir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, sense 
discriminar directa o indirectament per raó de gènere.  
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