
 

DESCRIPCIÓ DE LLOC DE TREBALL 

Data: 01/04/2016 
Referència: 
MANTENIMENT EDIFICIS 
I INSTAL.LACIONS (AS) 

 
 

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL : Oficial 2ª manteniment edificis i instal·lacions 
 

TITULACIÓ : Mínima titulació: ESO o equivalent a efectes 
laborals 

CONEIXEMENTS ESPECIFICS : Coneixements en electricitat, fontaneria, 
climatització, entre altres. 

EXPERIÈNCIA Experiència demostrable i habilitats manuals  en 
l’exercici de la professió tant en tasques 
preventives com correctives 

INFORMÀTICA Coneixements bàsics d’informàtica. 
Es valorarà els coneixements  i experiència en l’ús 
de programes informàtics relacionats amb el lloc 
de treball 

 
SALARI BRUT MES 
ESTIMAT :                                                                

 1.171.-€ bruts/mes pels contractes de 40 hores setmanals 

  
   

JORNADA I HORARI Disponibilitat horària 
Treball en torns rotatius  de dilluns a diumenges 
Jornada setmanal en funció del lloc a 
desenvolupar 
 

  
DURACIÓ   Contracte temporal  

 
COMPETÈNCIES CLAU :  Capacitat i habilitats en  manteniment 

preventiu d’edificis i instal·lacions 
 Capacitat i habilitats en manteniment 

correctiu 
 Tractament d’aigua sanitària  
 Tractament físic-químic de l’aigua de piscines 
 Controls sistemes calefacció, electricitat i de 

zones d’aigua 
 Implicació 
 Polivalència funcional 

 
 
 

TASQUES A DESENVOLUPAR : 
1. Manteniment  preventiu i correctiu d’ edificis i instal·lacions. 
2. Realització de tot tipus de treball relacionats amb l’especialitat que li siguin encarregats 
3. Elaboració de projectes menors i en el seu cas realització dels mateixos sota adequada 

supervisió de superiors jeràrquics 
4. Tractament físic-químic de l'aigua de piscina: realització de tasques necessàries per al 

manteniment òptim de les condicions de l'aigua (per exemple: aplicació de productes 
químics, neteja de filtres, control d’analítics, etc.). 

5. Tractament d'aigua sanitària: controls de paràmetres dels circuits d'ACS per al 
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compliment de les normatives actuals. 

6. Sistemes de calderes: control de sistemes de calefacció. 
7. Electricitat: revisió de circuits, manteniment correctius i preventius. 
8. Mantenir els paràmetres legals de manteniment sota control absolut, fent el seguiment i 

execució del pla d'autocontrol de la instal·lació: pla de manteniment, pla de tractament 
d'aigua, pla d'emergències, etc. 

9. Control informàtic dels paràmetres de gestió del manteniment de la instal·lació. 
10. Control i prevenció de legionel·losi. 
11. Suport als actes esportius de la empresa, realitzats dins i fora dels centres esportius i 

suport al  personal extern, clients i/o proveïdors, en el serveis contractats a o per 
l’empresa. 

12. Realitzar les tasques d'adequació dels espais esportius i espais annexes per a garantir el 
correcte desenvolupament de les activitats físico-esportives que es duen a terme als 
esmentats equipaments. 

13. Elaboració i tràmits d’adquisicions i control en l’àmbit de la seva competència 
14. Control, conservació, manteniment i neteja del material al seu càrrec. 
15.  En general qualsevol altres tasques afins a la categoria del lloc de treball i similars a les 

descrites anteriorment, que li siguin encarregades pels seus superiors jeràrquics i siguin 
necessàries per raons de servei. 

 
 
  

REQUISITS  
a. Tenir 18 anys complerts i no excedir l’edat màxima de la jubilació 
     forçosa. 
b. Estar en possessió del títol exigit pel lloc de treball 
   ofert. 
c. Posseir la capacitat funcional necessària per al desenvolupament de les 
   tasques pròpies de lloc de treball  
 

 
 

PROCEDIMENT 
DE SELECCIÓ 

 
 1.- Període d’admissió de currículums i publicitat: enviament i recepció de 
currículums al Registre  de les Oficines principals de PROCORNELLA al carrer  
Albert Einstein 47-49 de Cornellà de Llobregat,  fins a les 14:00h del dia 11  
d’abril de 2016. La manca de documentació justificativa dels requisits serà motiu 
d’exclusió del procés selectiu per aquesta convocatòria. 
 
Una vegada iniciat el procés selectiu, els anuncis de la realització de les proves 
restants es publicaran a la web de PROCORNELLA www.procornella.cat 
 
2.- Admissió de candidats: 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, mitjançant la pàgina web de 
PROCORNELLA es convocarà a totes les persones que compleixin els requisits de la 
convocatòria per a la realització d’una prova de coneixements (s’indicarà lloc, dia i 
hora) 
 

http://www.procornella.cat/
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3.- Realització de la prova de coneixements: 
 
Els candidats seran convocats per a realitzar una prova de coneixements, en relació 
amb les tasques a desenvolupar al lloc de treball, que tindrà caràcter eliminatori . 
Puntuació mínima 5 punts per superar la prova de coneixements. 
 
4.- Fase d’entrevista: 
 
Els candidats que hagin superat la prova realitzaran una entrevista personal per 
avaluar la idoneïtat dels/ de les candidats/tes per desenvolupar les funcions del lloc 
de treball . 
 
5.- Valoració 
  
5.1 Superació de l’examen 
5.2 Superació entrevista personal 
5.3 Formació complementària 
5.4 Experiència acreditada 
 
6.- Resultats del procés de selecció: 
 
El resultat final de tot el procés serà publicat al web www.procornella.cat. 
 

 
 

PROTECCIÓ DE 
DADES DE 
CARÀCTER 
PERSONAL 

Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de 
caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la 
resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent i, 
especialment, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades 
de caràcter personal. 
 

 
 

http://www.procornella.cat/

