
Inici Procés de Selecció (bases de la convocatòria) 

Denominació del lloc Responsable Tècnic/a d’Obres 
Data d’inici del procés 9 de juny de 2021 
Destinataris de la convocatòria Qualsevol persona que compleixi el perfil requerit pel lloc de treball 
Jornada de treball Horari flexible de dilluns a divendres 
Modalitat de contractació Contracte interinitat 
Retribució Salari Nivell 10 +P.C.L (1r any 35.480 € i a partir del 2n any 37.347€) 

Missió del lloc i funcions En dependència de la  Cap d’Obres i Oficina Tècnica, la persona que s’incorpori 
realitzarà les següents funcions: 

Gestió del manteniment d’edificacions i urbanització (construcció), realitzant 
el seguiment d’empreses contractades, control de costos, implantació de les 
millores necessàries en relació a planificació de tasques, mètodes de treball, 
accions correctives, preventives i normatives, amb l’objectiu de garantir el 
correcte estat de conservació de les construccions i de reduir les incidències.  
Així mateix, serà l’encarregat de la supervisió de les obres executades per 
tercers en els edificis de titularitat pròpia. També haurà d’actualitzar la 
documentació gràfica dels plànols d’MB, incorporant les modificacions 
degudes a obres i ampliar el contingut de la informació recollida. 

Perfil professional Es requereix formació en Enginyeria Tècnica, especialitat en edificació.  
Experiència mínima de 2 anys com a Cap de Producció en empresa 
constructora.  
Coneixements en programes de gestió de manteniment (GMAO), GIS, 
AUTOCAD, EXCEL i OFFICE en general.  
Formació en PRL 

Idioma: català 
Sistemàtica de selecció  Els interessats en participar en el procés hauran d’enviar el seu C.V. a l’adreça 

seleccio@mercabarna.es o a través de la borsa de MercabarnaJobs, Linkedin, 
Infojobs i Feina Activa. També podran formar part del procés aquells 
currículums de la Base de Dades que compleixin els requisits. 

Comitè de selecció Directora d’Organització, Persones i Cultura 
Cap d’Obres i Oficina Tècnica 

Presentació de sol·licituds Fins el 16 de juny 
Data de finalització del procés 30 de juny de 2021 
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