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ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS, S.L. NECESSITA INCORPORAR  

UN/A OFICIAL DE MANTENIMENT 

L’empresa Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., societat municipal de l’Ajuntament de Granollers, necessita 
cobrir una plaça d’oficial de manteniment, amb caràcter temporal per baixa del personal. 

Objecte de la convocatòria: contractació amb caràcter temporal, per baixa del personal, a jornada completa, 
per a realitzar tasques d’oficial de manteniment de la societat municipal. 

- Lloc de treball: Oficial de Manteniment. 

- Nivell: C2. 

- Tipus de contracte: contracte temporal amb 2 mesos de prova. 

- Jornada laboral: completa. 

- Sou brut anual aproximat: 28.000 euros. 

- Incorporació immediata. 

Funcions: 

- Realitzar els treballs de manteniment en totes les especialitats tradicionals (lampisteria, electricitat, 
fusteria, paleteria, manyeria) a les instal·lacions de Roca Umbert. 

- Realitzar treballs de manteniment en xarxes, imatge i so. 

- Col·laborar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària per al desenvolupament 
d’activitats i exposicions segons els projectes presentats. 

- Conduir els vehicles, transportant el material necessari i altra maquinària específica per a la realització de 
les tasques encomanades. 

- Utilitzar les eines manuals i mecàniques requerides per al desenvolupament dels treballs assignats, així 
com tenir cura del seu manteniment i bon funcionament. 

- Efectuar la previsió de materials necessaris i la seva compra per als treballs encomanats per tal de tenir-
los disponibles en els terminis previstos. 

- Atenció al personal adscrit al manteniment: formació, aprenentatge i direcció de Plans d'Ocupació. 
Treballs en Benefici de la Comunitat (TBC), Projecte Singulars (aprenents). 

- Assessorament i acompanyament als tècnics de l'Ajuntament i a les empreses externes en tot allò que fa 
referència a la Fàbrica. 

- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb 
la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 

- Adoptar, en el tractament de dades de caràcter personal, les mesures d’índole tècnica i organitzativa 
establertes per Roca Umbert i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà 
fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral amb Roca Umbert. 

- I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

Requisits 

1. Titulació mínima: estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), 
Graduat Escolar o qualsevol altre equivalent. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar 
de la corresponent homologació. 

2. Coneixements bàsics d’ofimàtica. 
3. Tenir una experiència mínima de tres anys en serveis o empreses, realitzant funcions similars. 
4. Nivell B2 de català, d’acord amb el Decret 161/2002 sobre l’acreditació del coneixement del català i 

l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les 
administracions públiques de Catalunya. 
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5. Disposar del permís de conduir vehicles de classe B. 

6. Ser ciutadà espanyol o d’un país membre de la Unió Europea.  
7. Tenir 18 anys complerts a la data de la convocatòria. 

Altres mèrits que es valoraran: 

1. Cicle de grau superior en manteniment o similars. 
2. Certificat de conductor de carretons elevadors. 

3. Experiència professional superior a 5 anys realitzant funcions similars. 

4. Formació i/o experiència específica a l’administració pública. 

5. Persona responsable i proactiva en el desenvolupament de les seves funcions, facilitat de treball i 

demostrar empatia en equip.  

El procés de selecció d’aquesta convocatòria es farà mitjançant el portal web de Roca Umbert, Fàbrica de les 
Arts, S.L. 

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud per a participar en el concurs, que caldrà 
acompanyar de Currículum Vitae detallat i fotocòpia del Document Nacional d’Identitat i de la documentació 
que acrediti el compliment dels requisits i dels mèrits al·legats. Per a participar, és imprescindible complir els 
requisits anteriorment enumerats. 

No es valorarà cap mèrit formatiu o professional del currículum que no sigui degudament justificat. 
No es validarà cap documentació lliurada fins a la data de valoració, podent quedar excloses les 
ofertes amb manca de documentació. 

Les sol·licituds es presentaran amb el nom «OFERTA OFICIAL MANTENIMENT»: 

Presencialment al Registre de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., situat al Carrer de la Mare de 
Déu de Montserrat, 36, 08401 Granollers, dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres (de 
9:00h a 14:00h, excepte festius al municipi). 

Per correu electrònic a: gestio@rocaumbert.cat 

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà a les 14:00h del dia 18 de novembre de 2021. 

Més informació al telèfon 93 861 49 41 (ext. 5098). 

Amb la formalització i la presentació de la sol·licitud, la persona aspirant dóna 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. 

La Comissió de Selecció estarà integrada pels següents membres: 

- Direcció de l’Àrea de Creativitat. 
- Gerència de la societat municipal. 
- Tècnic de manteniment de la societat municipal. 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Selecció valorarà els currículums, essent la 
puntuació màxima possible de 10 punts, d’acord amb la Taula de Mèrits. Un cop finalitzada la valoració, la 
Comissió podrà convocar els aspirants que estimi convenient i que tinguin una puntuació mínima de 5 punts 
en la valoració del currículum per a la realització d’una prova pràctica i/o d’una entrevista personal, als efectes 
d’acreditar l’efectivitat dels mèrits al·legats i el domini de les eines informàtiques. 

Aquesta prova i/o entrevista es valoraran en conjunt amb un màxim de 5 punts. 

Finalitzada la fase final de valoració, la Comissió optarà entre contractar la persona amb la candidatura millor 
puntuada o declararà deserta la selecció.  

Les persones que, tot i haver superat les proves, no siguin proposades per ser nomenades, s’incorporaran a 
una borsa de treball que Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. utilitzarà per a cobrir les vacants que es 
puguin produir, per substituir empleats/des amb dret a reserva de lloc de treball o per atendre necessitats 
urgents. 
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