
 

 
 

 

Convocatòria d’una plaça de tècnic/a auxiliar de manteniment 

 
 
L’Institut d’Estudis Catalans convoca, a torn obert, una plaça de caràcter temporal, de tècnic/a auxiliar de 
manteniment a temps parcial.   
 
La missió principal d’aquest lloc de treball consisteix a donar suport a la persona responsable del manteniment 
en les tasques de reparació, conservació i millora dels equipaments i les instal·lacions dels diferents centres de la 
institució.  
 
Funcions: 
— Col·laborar en les actuacions de manteniment preventiu o correctiu que li siguin encarregades relatives a 

instal·lacions elèctriques, climatització, aigua i equipaments varis. 
— Atendre i resoldre les incidències comunicades pels usuaris de les instal·lacions, d’acord amb els procediments 

establerts. 
 
Requisits:  
— Haver cursat estudis de cicle formatiu de grau mitjà o superior de l’àmbit de les instal·lacions i manteniment, 

o acreditar una formació equivalent. 
— Acreditar experiència en un lloc de treball de característiques similars. 
— Haver obtingut el nivell C de català de la Generalitat de Catalunya o un títol equivalent. 
 
Mèrits:  
— Es valorarà molt positivament haver dut a terme formació complementària en manteniment integral 

d’edificis i instal·lacions.  
 
El contracte té una durada de sis mesos, amb una jornada laboral de vint hores setmanals.  La retribució és a 
negociar, d’acord amb el currículum acreditat.  
 
Les persones interessades han d’enviar el curriculum vitae, per correu electrònic, al Servei de Recursos Humans 
de l’Institut d’Estudis Catalans (recursos.humans@iec.cat), i han d’indicar la referència MAN/01. 
 
Institut d’Estudis Catalans, 29 de març de 2021 

 
 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran 
incorporades en un fitxer que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans, amb la finalitat de gestionar aquesta convocatòria. Podeu exercir 
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del 
Carme, 47, 08001 Barcelona) o bé enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@iec.cat. 
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