
   

 

 

 
 
 
 
 

 

CONVOCATÒRIA UN/A RESPONSABLE INFRAESTRUCTURA DEL CMCiB (REF.: 2019/85) 
 

1. DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:  L’IGTP precisa incorporar a un/a  responsable de infraestructura del 

Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge. 

 

2.  ES REQUEREIX: 

a) Estar en possessió de titulació universitària  en l’àmbit d’enginyeria, preferentment mecànica o elèctrica  
o títol de FP Superior amb experiència contrastada 
b) Experiència mínima de 5 anys demostrable en gestió de projectes, gestió de manteniment o direcció 
d’obres en l’àmbit de instal·lacions farmacèutiques o hospitalàries.   
c) Disposició per treballar en equip i fent tasques d’atenció  i assessorament als usuaris del centre. 
d) Capacitat organitzativa i habilitats de lideratge 
e) Recomanable disposar coneixements dels programes informàtics Autocad, GMAO i BIM 
f) Es valorarà experiència en equipament de diagnòstic per la imatge 
g) Acreditar un bon nivell d’ anglès  

  

3. FUNCIONS:  

Les tasques a portar terme són les d’operació de les infraestructures d’un centre d’alta complexitat que 

requereix un funcionament ininterromput 24/24 els 365 dies de l’any en un entorn de recerca. 

 Coordinar els serveis de manteniment de les instal·lacions.   

o Contractació, supervisió tècnica i econòmica de contractes d’empreses mantenidores de les 

diferents instal·lacions (climatització, electricitat, ascensors, residus, autoclaus, equips 

electromèdics, contra incendis etc.)  

o Realitzar la planificació del pla de manteniment anual així com el seguiment de les 

incidències i avaries, en coordinació amb la direcció tècnica, tant de les infraestructures 

com de l’equipament mèdic. Controlar la gestió documental tècnic legal del manteniment i 

realitzar propostes de millora de les instal·lacions i de procediments de treball 

 

 Gestió d’obres i projectes 

o Fer el seguiment dels estudis, projectes i direcció d’obres fets per altres equips redactors 

de projectes encomanades per la direcció del centre. 

o Redacció de projectes, estudis i solucions constructives  ja sigui per la millora de les 

infraestructures o per  la necessitat operativa del procés investigador 

o Supervisió de les tasques de comissionin  de les noves instal·lacions 



   

 

 

 

 Gestió mediambiental 

o Elaborar informes i la documentació relacionada amb els tràmits mediambientals. 

o Fer el seguiment de la despesa energètica i proposar estudis o projectes d’eficiència 

energètica . 

o Control de procés de gestió de residus de la infraestructura associada. 

 

 Seguretat 

o Establir les accions per garantir el funcionament de les infraestructures crítiques del centre 

i els nivells de biocontenció biològica. 

o Responsable del pla d’autoprotecció i realització de simulacres d’emergència. 

 

4. S’OFEREIX:  

 

a) Posició fixa. Es realitzarà un contracte indefinit si es compleixen algun dels supòsits establerts en els 

Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 2018. En cas contrari, la posició es cobrirà temporalment amb un 

contracte d'interinitat fins que les mesures fiscals i financeres establertes pels Pressupostos Generals de la 

Generalitat de Catalunya i la normativa bàsica dels Pressupostos Generals de l'Estat autoritzin una nova 

convocatòria de la plaça amb contracte indefinit. 

b) Salari en funció de la experiència de la persona candidata , distribuït en 12 pagues. 

c) El contractat/da tindrà un contracte laboral a jornada completa.  
d) El contracte s’iniciarà durant el mesos de setembre. 
 

5. PER MÉS INFORMACIÓ:  

 

http://www.germanstrias.org/ 

 

6. PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS 

 

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i 

contacte de 2-3 referències per e-mail a l'adreça rrhh@igtp.cat, indicant la referència de l'oferta en 

l'assumpte. 

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades 

 

7. TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

 

 El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia  30/06/2019 
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