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Anunci per a la selecció d’un/a Cap d’Unitat del Se rvei de Manteniment de  
l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta 

Gerència Territorial ICS Girona 

A. Lloc de treball 

Identificació del lloc 
 

 

• Nom del Lloc: Cap d’unitat del Servei de Manteniment de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. 

• Grup Professional: A1 / A2. 

• Gerència territorial: Gerència Territorial de l’ICS a Girona. 

• Àmbit: Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. 

• Jornada laboral: Jornada completa.  

• Retribucions: D’acord amb l’establert a l’acord de retribucions de l’ICS segons la categoria. 
 

Missió 

 
El cap de la unitat de manteniment és el responsable de gestionar el pla de manteniment preventiu 

i predictiu de la integritat de les instal·lacions de l'Hospital, assegurant-ne el funcionament correcte 

i intentant aconseguir l'absència de parades no planificades. S'encarregarà de la millora continuada 

de mètodes i procediments. 

 

Funcions principals del lloc (oficina tècnica, infraestructures, instal·lacions i electromedicina) 
 

 

• Establir un Pla de manteniment de l’edifici i de les seves instal·lacions i garantir la seva 

implementació.  

• Garantir el correcte funcionament de totes les instal·lacions. 

• Planificar i supervisar totes les activitats de manteniment i reparació en general. 

• Gestió integral de les instal·lacions. 

• Gestió de les obres, reformes i els nous projectes que es puguin gestionar directament per servei.  

• Gestió de personal de manteniment propi de l’ICS. 

• Control i gestió de la despesa energètica. 

• Gestió dels contractes de manteniment, serveis, obres i la seva facturació. 

• Gestió i control econòmic de les partides de manteniment i supervisar les despeses. 

• Coordinació en les revisions i inspeccions de les instal·lacions. 

• Gestió integral dels aparells electromèdics (Inventari, revisions, reparacions, etc.). 

• Redacció de plecs de prescripcions tècniques per la compra d’equipaments assistencials, obres i 

contractes de manteniments, segons la llei de contractació pública. Llei 9/2017. 

• Gestió dels estàndards de qualitat. 

• Gestió per la futura implantació de la norma ISO 50001. Sistemes de gestió d’energia. 

• Cap d’Intervenció en cas d’emergències i simulacres. 

• Coordinador i dinamitzador del Comitè d’Autoprotecció de l’Hospital. 

• Redacció i manteniment del Pla d’autoprotecció de l’Hospital segons Decret 30/2015 

• Assessorar la direcció serveis generals  

• Qualsevol altre funció anàloga a les anteriorment exposades o qualsevol altre pròpia de la seva 

categoria professional que sigui assignada pel seu o la seva cap. 
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Dependència jeràrquica 
 

• Director de Serveis Generals ICS Girona /IAS. 

 

B. El perfil 

Requisits 

 
Formació reglada 

• Enginyer/a Industrial, Enginyer/a Tècnic, Arquitecte/a, Arquitecte/a Tècnic, Graus d’Enginyeria o 

Arquitectura o equivalent. 

Coneixements  

• Coneixements de català equivalents a un nivell C1 o superior. 

Elements que cal valorar 

Formació reglada 

• Titulació acreditada per a la redacció de plans d’autoprotecció a nivell autonòmic o equivalent. 

• Postgrau i/o mestratge en planificació, organització i gestió per projectes i processos. 

• Postgrau i/o mestratge en prevenció de riscos laborals. 

• Altres postgraus i/o mestratges relacionats amb les tasques a desenvolupar. 

Coneixements 

• Instal·lacions elèctriques, electròniques i mecàniques. 

• Gestió i planificació de projectes constructius i manteniment d’infraestructures. 

• Gestió i modernització de models organitzatius aplicats a infraestructures. 

• Eficiència energètica i/o energies renovables. 

• Projectes de modernització de la seguretat d’edificis. 

• Llei de contractes de les Administracions Públiques. 
 

Experiència prèvia (funcions) 

• Gestió en el manteniment integral d’edificis. 

• Gestió i planificació de persones i equips professionals externs. 

• Contractació serveis, obres i instal·lacions d’empreses públiques. 

• Tècniques de gestió i control econòmic. 

• Elaboració de plecs tècnics de serveis i obres segons la llei de contractació pública. 

• Implantació de normes ISO o altres acreditacions. 

 
 
Perfil de competències específiques 
 

 

 

Adequació al canvi i flexibilitat; compromís amb l’ICS; orientació al servei; treball en equip i 

cooperació; Comunicació i persuasió; efectivitat i assoliment de resultats; desenvolupament de 

persones i equips. 
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Avaluació 
 
 

 
El comitè avaluador estarà format per la gerència territorial o persona en qui delegui i per directius de l’ICS. 

El comitè avaluador examinarà els currículums tot reservant-se la possibilitat de triar un conjunt dels perfils 

més idonis. 

Les persones candidates prèviament seleccionades hauran d’elaborar un document  de projecte de gestió de 

la unitat de manteniment de l’Hospital Universitari Dr.Josep Trueta. En el moment de la presentació del 

projecte davant del comitè avaluador, la persona candidata es podrà recolzar en una presentació tipus 

PowerPoint o similars. La durada màxima serà de 30 minuts. Seguidament, la persona candidata serà 

entrevistada pels membres del comitè avaluador. 

El comitè avaluador determinarà la possibilitat de sotmetre les persones candidates a un test psicotècnic. 

La persona seleccionada s’haurà d’incorporar, preferentment, en un període màxim d’1 mes a comptar des 

de la data de la selecció. 

 

Presentació candidatures 
 
 

 

Les persones interessades han de presentar un escrit justificatiu del seu interès en la participació del procés 

de selecció, el seu currículum i documentació acreditativa de la seva formació i experiència. La 

documentació s’adreçarà a selecciopersonal.girona.ics@gencat.cat 

El termini de presentació serà de 10 dies naturals a comptar des de la data de publicació d’aquest anunci a la 

web. 

 

 

 

 

 

 

Girona, 13 de desembre de 2021 

 

La direcció de Recursos Humans Gerència Territorial ICS Girona 


