
 
 
 
 

 
 

Inici Procés de Selecció (bases de la convocatòria) 
 

   
Denominació del lloc Cap d’Infraestructures  

Número de vacants 1 

Data d’inici del procés 12/12/2019 

Destinataris de la convocatòria Qualsevol persona que compleixi el perfil requerit pel lloc de treball 

Modalitat de contractació Contracte indefinit 

Retribució  Nivell 14: Retribució 50.000€ + 4.000 € variable 

Missió del lloc i funcions La missió del lloc de treball és la gestió, direcció, coordinació, supervisió 
tècnica i control econòmic de les actuacions d’Infraestructures que inclou el 
manteniment dels edificis, instal·lacions, espais de mobilitat... així com 
obres de re urbanització, nous edificis, noves instal·lacions i serveis 
generals, rehabilitació i millora dels existents, a tota la unitat alimentària.  
Les tasques seran: 
-Vetllar per la correcta elaboració dels plans anuals d’Instal·lacions i obres 
conjuntament amb els responsables tècnics i fer-ne el seguiment. 
-Elaborar i proposar els Projectes infraestructures, d’instal·lacions i serveis i 

la seva coordinació amb obres. 

-Control I seguiment de l’execució dels plans, projectes I programes 

aprovats complint els objectius I el pressupost anual.  

-Gestió de la Contractació, supervisió tècnica i seguiment econòmic dels 

contractes de les diferents empreses de prestació de serveis per 

manteniment, instal·lacions, de tècnics i enginyeries, així com la supervisió i 

coordinació amb execució d’obres.  

-Vetllar per l’acompliment de la Normativa, Reglamentació i Legislació 

aplicables i en especial en els temes del Medi Ambient, incloent-hi la gestió 

de llicències.  

-Fer seguiment de la despesa energètica i proposar mesures , estudis o 

projectes d’eficiència energètica i en especial fotovoltaica. 

-Col·laborar  i participar activament en la implantació i utilització d’un 

Facility management. 

-Elaborar i fer seguiment dels projectes urbanístics a la Unitat Alimentària.  

-Mantenir l’adequat circuit de Relació i informació amb els Organismes i 

Entitats oficials, relacionats amb  les actuacions d’infraestructures de 

Mercabarna.  

-Dirigir al seu Equip d’acord al Model de Gestió de Mercabarna 

-Garantir que la Informació i la Comunicació arriben a totes les persones de 

la seva unitat i garantir la Comunicació amb el seu Director.  

-Complir i fer complir las Normes i els procediments de Mercabarna 



 
 
 
 

 
 

Inici Procés de Selecció (bases de la convocatòria) 
 

Perfil professional Enginyer superior o equivalent. 
 
Especialització en manteniment d’edificis, instal·lacions i serveis generals 
Especialització en remodelació i implantació d’instal·lacions, de servis 
generals, d’edificis i altres dels espais que disposa Mercabarna. 
Coneixements en temes urbanístics. 
Especialització en temes relacionats amb energies renovables, en especial 
fotovoltaica. 
Coneixements de contractació del sector públic així com de legalitzacions i 
normativa tècnica.  
Recomanable disposar de coneixements informàtics de GMAO i BIM. 
 
Experiència mínima de 5 anys en gestió de projectes, gestió de manteniment 
i execució d’obres. 
Acostumat a treballar amb Facility management i altres eines informàtiques. 
 
Capacitat organitzativa i habilitats de lideratge. 
Disposició per treballar en equip i amb visió global i tranversal dels projectes 
Imprescindible català i castellà  
 
 

Sistemàtica de selecció  Els interessats en participar en el procés hauran d’enviar el seu C.V. a l’adreça 
Mur&Partners   
Nerea Madrid:  nmadrid@mur-partners.com 
 

Comitè de selecció Director d’estratègia i Directora de RRHH 

Presentació de sol·licituds Fins el 27/12/2019 

Data de finalització del procés Gener 2020 
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