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CONVOCATÒRIA 
CAP DE SERVEIS GENERALS 

Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques   
entitat gestora de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques.  

(convoc. FIMIM_03/2019) 
 
 
 

LA INSTITUCIÓ 

La Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques (Fundació MIM), entitat pública creada l’any 1992, 
és la responsable de la gestió de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM-PSMAR), 
acreditat com a Institut d’Investigació Sanitària per l’ Instituto de Salud Carlos III.  
La plantilla de la Fundació IMIM és d’unes 300 persones i la recerca s’estructura en cinc programes de 
caràcter multidisciplinari: Càncer, Epidemiologia i Salut Pública, Processos Inflamatoris i Cardiovasculars, 
Informàtica Biomèdica i Neurociències. 
Compta, entre altres, amb la distinció “HR Excellence in Research” (2015) atorgada per la Comissió 
Europea en reconeixement a l’aplicació de la Carta Europea dels Investigadors i el Codi de Conducta per 
a la contractació d’investigadors. 
Vegeu més informació a la web institucional: http://www.imim.es 
 

CONDICIONS del LLOC DE TREBALL 
Incorporació a la Fundació IMIM a través d’un contracte en règim laboral amb dedicació a jornada 
completa i amb nomenament de Cap de Serveis Generals. 
 
Retribució bruta anual: a partir de 40.000€, en funció del perfil del candidat/a.  
 

FUNCIONS i RESPONSABILITATS 
La persona que ocupi el lloc de treball serà la responsable de gestionar i garantir el manteniment 
general, infraestructura, seguretat, residus, neteja de les instal·lacions i manteniment d’aparells 
d’Electromedicina, fent un seguiment continuat i efectuant propostes de millora i estalvi energètic, així 
com donar l’assistència necessària en projectes i gestió de noves instal·lacions, per assegurar-ne la 
seguretat, qualitat, fiabilitat, confortabilitat i rendibilitat. Així mateix, realitzarà les següents funcions i/o 
tasques:  
 
a. Planificar i coordinar l’activitat de manteniment i els recursos que cada instal·lació necessita.  
b. Realitzar la gestió operativa en l’àrea de manteniment preventiu, predictiu i correctiu.  
c. Actuar com a Responsable d’Emergències de la Institució.  
d. Gestionar els residus perillosos que es generen a la Institució. 
e. Analitzar i resoldre les consultes i incidències derivades dels processos gestionats en el seu àmbit de 

competència i assessorar sobre directrius, normatives i procediments propis de la seva àrea. 
f. Liderar i coordinar l’equip. 
g. Analitzar indicadors de gestió i proposar accions de millora continua de la qualitat. 
h. Col·laborar amb la Direcció dels Serveis Cientificotècnics en la detecció i supervisió d’avaries dels 

equipaments científics i en la planificació de cursos de reciclatge per a tècnics i investigadors. 
i. Col·laborar amb la Direcció i amb els diferents professionals sota la seva responsabilitat, en la 

consecució dels objectius de qualitat d’aquest. 
 

 

https://www.imim.es/infocorporativa/institucio.html
http://www.isciii.es/htdocs/index.jsp
https://www.imim.es/programesrecerca/cancer/index.html
https://www.imim.es/programesrecerca/epidemiologia/index.html
https://www.imim.es/programesrecerca/inflamacio/index.html
https://www.imim.es/programesrecerca/informaticabiomedica/index.html
https://www.imim.es/programesrecerca/neuropsicofarmarcologia/index.html
http://www.imim.es/
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REQUISITS 
1. Condicions generals 

 Ser espanyol/a o tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea, o bé tenir 
la nacionalitat d’algun dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la 
Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/es o bé 
tenir la residència legal a Espanya. 

 No haver estat separat/da del servei de l’Administració Pública per cap expedient disciplinari, ni 
tenir antecedents penals per delictes que inhabilitin per a l’exercici de les funcions públiques. En 
el cas de nacionals d’altre Estat, no haver estat separat/da del servei de l’Administració Pública 
per cap expedient disciplinari, ni tenir antecedents penals per delictes que inhabilitin per a 
l’exercici de les funcions públiques, en el seu Estat. 

 Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques derivades del lloc de treball. 
 

2. Titulació oficial  
Mínim Cicle Formatiu de Grau Superior o titulació d’Enginyeria tècnica o superior, Diplomatura o 
Llicenciatura/Grau relacionades amb la gestió d’edificis, expedida per un centre/universitat 
espanyola o, en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent. 
  

3. Experiència professional 
Experiència professional acreditada, mínima de 3 anys en les funcions i responsabilitats descrites en 
entorn preferentment de recerca i/o hospitalari.  
 

 

ES VALORARÀ 
1. Experiència professional 

 Direcció i/o gestió i/o coordinació d’uns Serveis Generals. 
 Vinculada a la gestió i/o manteniment d’edificis. 
 Gestió d’equipaments. 
 Es valorarà molt positivament l'experiència acreditada exercida en centres de recerca i/o 
hospitalaris. 

2. Formació complementària 
 Formació reglada acreditada, tipus Màster o Postgrau, especialment relacionada amb les 

responsabilitats i funcions a exercir. 
 Formació reglada acreditada en prevenció de riscos laborals. 

3. Coneixements específics 
Coneixement de la llengua castellana, catalana i anglesa, tant oral com escrita, adequat a les 
funcions pròpies del lloc de treball a cobrir. 

4. Altres coneixements 
 En gestió de sales de bioseguretat nivell II. 
 En control i regulació d’enllumenat, cablejat estructurat, producció de fred i calor i sistemes de 

climatització. 
 Sobre normativa reguladora de plans d’autoprotecció. 
 En gestió energètica i sostenibilitat d’edificis. 

5. Perfil competencial 
 Competències corporatives: compromís i implicació amb la Institució, orientació a les persones, 

empatia i sensibilitat interpersonal, orientació a la qualitat, la millora contínua i excel·lència, i 
gestió del canvi/innovació. 

 Competències específiques: lideratge, treball en equip, responsabilitat, organització i planificació. 
 Competències personals: estabilitat emocional, motivació i comunicació. 
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DOCUMENTACIÓ a PRESENTAR 
1. Carta de motivació dirigida al Director de la Fundació IMIM. 
2. NIF/NIE: fotocòpia compulsada. 
3. Acreditacions professionals: certificacions d’empreses on constin els períodes treballats i la categoria 

professional. 
4. Acreditació dels mèrits acadèmics (fotocòpia compulsada): titulacions acadèmiques oficials, (títol 

CFGS, llicenciatura/grau, ...) i, documentació acreditativa d’altra formació de postgrau.  
5. Acreditació d’altres mèrits acadèmics (fotocòpia simple): altres documents acreditatius de formació 

complementària realitzada. 
6. Acreditació d’altres coneixements: documents acreditatius de formació complementària realitzada o 

bé certificat de l’empresa on es va adquirir el coneixement a través de l’experiència. 
7. Currículum vitae (trobareu model de presentació a l’annex 1). 
 

TERMINIS i PRESENTACIÓ de la DOCUMENTACIÓ 
a) La documentació es podrà presentar de forma presencial al Servei de RRHH de la Fundació o bé per 

correu certificat administratiu.  
b) Data màxima de presentació: 20 dies naturals, comptats a partir del dia següents a la publicació de 

l’anunci de la convocatòria en la WEB de la Institució (www.imim.es). 
c) Dirigida a la Direcció de la Fundació IMIM. 
d) Adreça de presentació: Fundació IMIM. Carrer Doctor Aiguader, 88. Edifici PRBB, 1era. planta. 
e) Horari: dilluns a dijous de 8h. a 15h. // divendres de 8h. a 14h. 
 

  

http://www.imim.es/
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ANNEX I : MODEL de PRESENTACIÓ de CV 

a) Índex 
b) Dades identificatives i de contacte 
c) Mèrits acadèmics 

 CFGS/Diplomatura/Llicenciatura/Grau: matèria, centre/universitat, any i qualificacions. 
 Màsters/postgraus: nom, centre/universitat, any, crèdits.  

d) Mèrits professionals 
 Especificació de càrrecs de gestió/direcció d’uns serveis generals: institució/empresa, càrrecs i 

temps de durada. 
 Especificació de càrrecs de gestió/direcció d’uns serveis generals en centres vinculats o no a la 

recerca: institució/empresa, càrrecs i temps de durada. 
 Altra experiència professional en institucions/empreses que tingui relació amb el lloc de treball 

convocat: institució/empresa, càrrecs i  temps de durada. 
e) Altres mèrits 

 Cursos impartits en relació amb la direcció/gestió d’un serveis generals: nom curs, lloc 
d’impartició, durada i data. 

 Cursos, jornades, tallers, seminaris als que s’hagi assistit: nom curs, lloc d’impartició, durada i 
data. 

 Membre de comitès,  grups de treball o societats. 
 Idiomes: idioma, nivell, lloc i data d’assoliment del nivell. 
 Coneixements informàtics. 
 Altres. 
 

El currículum ha de recollir totes les dades que s'especifiquen en aquest esquema, exposades de la manera que 
s'indica. En cas contrari, no es valoraran els aspectes que no s'ajustin al model.  
En cas de dubte, el/la candidat/a pot posar-se en contacte amb la Secretaria del Tribunal Qualificador a través del 
següent e-mail: convocatories@imim.cat identificant la convocatòria FIMIM_03/2019. 

 

 
PER A MÉS INFORMACIÓ SOBRE els membres del tribunal qualificador, el barem de mèrits i els criteris 

reguladors, podeu accedir a aquest enllaç. 

 
 
 
 
 
DIRECCIÓ DE LA FUNDACIÓ IMIM 

Barcelona, 17 de juliol de 2019 

mailto:convocatories@imim.cat
https://www.imim.cat/media/upload/arxius/mes%20arxius/Convo%2003-2019_CAP%20SSGG_FIMIM_CAT_enlla%C3%A7.pdf?_t=1563362848

