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Tècnic/a d’Infraestructures 

a la Fundació Pasqual Maragall 
 
Context 
 
La Fundació Pasqual Maragall es va crear al 2008 amb la missió de promoure i desenvolupar 

investigació biomèdica d’excel·lència. La Fundació està totalment compromesa per ser decisiva 

en la contribució de solucions globals al problema de la malaltia d’Alzheimer i demències 

relacionades, així com per sensibilitzar socialment per aconseguir que el suport científic a 

aquests reptes assoleixin la prioritat adequada. La investigació de la Fundació es realitza al 

Barcelonaßeta Brain Research Center (BBRC), centre de recerca constituït amb la participació de 

la Universitat Pompeu Fabra i "la Caixa". 

La visió de la Fundació Pasqual Maragall és aconseguir “Un futur sense Alzheimer”, en el marc 

d’un envelliment actiu i saludable que està associat a experiències positives i lliure de problemes 

i declivis cognitius. Amb aquesta finalitat, la investigació del BBRC es dirigeix a la prevenció 

primària i secundària de la malaltia d’Alzheimer, la qual cosa és possible gràcies a la participació 

de milers de persones que, de manera voluntària, contribueixen a uns estudis científics per 

aconseguir que, en un futur pròxim, existeixin moltes menys persones malaltes.  

La Fundació Pasqual Maragall és una entitat privada sense finalitat de lucre. Els seus recursos 

econòmics provenen de donacions filantròpiques d’entitats i empreses, així com d’una extensa 

xarxa de més de 40.000 socis que contribueixen a finançar la investigació. El personal científic 

del centre de recerca també aconsegueix de manera competitiva ajuts i subvencions, 

principalment de fons europeus i fundacions internacionals. Para a més informació, visita les  

nostres pàgines web: 

www.fpmaragall.org i www.barcelonabeta.org 

La Fundació Pasqual Maragall és una fundació jove, consolidada i en creixement que juntament 

amb el BBRC actualment suma més de 150 persones. L’equip científic està format per personal 

investigador i professionals de les àrees de la medicina, biologia, psicologia i infermeria, entre 

d’altres. També compta amb àrees transversals de manteniment, Sistemes i Informació, 

finances, compres, recursos humans, comunicació i captació de fons. Tot en un entorn dinàmic, 

en el qual els reptes continus formen part de l’àmbit de treball de la Fundació. 
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Descripció de la posició 

La Fundació Pasqual Maragall busca un/a tècnic/a d’Infraestructures per coordinar els processos 

de gestió i les operacions de les infraestructures de l’edifici, reportant a la Direcció 

d’Infraestructures, amb la missió de garantir el correcte funcionament de l’edifici (el 

manteniment i l’activitat), i afavorir l’eficiència i la rendibilitat de la instal·lació. 

Tasques principals  

Gestió de les infraestructures de la Fundació: 

 Planificar, contractar, coordinar i gestionar els diferents interlocutors per a garantir 

l’òptim manteniment preventiu de les instal·lacions, amb l’objectiu de minimitzar les 

incidències.  

 Coordinar i gestionar la resolució de les diferents incidències. 

 Planificar i implantar el manteniment predictiu per reduir les incidències. 

 Revisar i actualitzar el pla de manteniment. 

 Millorar la sostenibilitat de l'organització i de l'eficiència de les instal·lacions, activitats i 

dels processos de gestió de les infraestructures. Crear i distribuir procediments 

normalitzats de treball i facilitar la seva integració i coneixement a tots els grups 

d’interès: equip intern, serveis externs, entre d’altres. 

 Contractar, optimitzar i fer seguiment dels diferents proveïdors de subministraments de 

l’edifici. 

 Gestionar, contractar i coordinar el manteniment i certificats de l’equipament científic. 

 Gestió, contractació i coordinació dels permisos, inspeccions i certificats necessaris pel 

compliment normatiu i pel correcte funcionament de les instal·lacions de l’edifici.  

 Donar suport al Gerent d’Infraestructures en els projectes de construcció, reformes i 

millores de les infraestructures. S’encarregarà de redactar el pla funcional, coordinar la 

redacció del projecte d’obres de construcció, contractar i gestionar les obres. Abans de 

la recepció de l’obra, coordinarà les proves de control de qualitat, revisarà la 

documentació as built, i redactarà el pla de manteniment dels nous espais.  

 Gestionar, coordinar i validar el pressupost d’infraestructures i d’inversions. Millorar el 

rendiment de l’edifici i aportar recomanacions per l’optimització de costos. 

 Comunicar, coordinar i consensuar amb els caps funcionals i els usuaris de l’edifici les 

actuacions de manteniment i millores necessàries per garantir el correcte funcionament 

de totes les activitats. 

 Coordinar la planificació de l'ús dels espais, adaptant-los als requeriments de cada 

activitat. 

 Coordinar i planificar els requeriments per a dur a terme els diferents actes que es 

realitzen fora de la seu de la Fundació. 
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Gestió de Pòlisses d’Assegurances 

 Planificar, contractar i validar les diferents pòlisses d’assegurances que requereix 

l’activitat de la Fundació (responsabilitat civil, danys de l’edifici, assajos clínics, entre 

d’altres). 

Prevenció Riscos Laborals.  

 Coordinació amb el departament de Prevenció de Riscos Laborals.  

Donar suport a la coordinació de la recepció general de l’edifici i a la plataforma de 

neuroimatge. 

 

Titulació i Experiència 

 Grau o Llicenciatura en Enginyeria, Enginyeria tècnica, Arquitectura o Arquitectura 
Tècnica.   

 Experiència mínima de 10 anys en posicions similars.  

 Es valorarà experiència en: 
o Gestió d’edificis amb diferents usuaris/propietats i en l’àmbit sanitari, de la 

recerca i docent. 
o Facility Management, Disseny i càlcul d’instal·lacions, Project Management, 

Microsoft Project, AUTOCAD, BIM, GMAO (PRISMA), Excel avançat. 

 Idiomes: Català, Castellà i Anglès (Nivell Advanced o C1) 

Característiques de la posició 

 Incorporació immediata. 

 Contracte Indefinit 

 Nivell Salarial acord a l'experiència del candidat/a. 

 Jornada setmanal de 38h. 

 

Per aplicar a la posició 

1. En un únic document pdf: 

o Carta d’interès justificant la motivació i experiència prèvia (màx. 1 f). 

o CV (màx. 2 f). 

2. Indica on has visualitzat l’oferta publicada 

3. Remetre al correu electrònic: rh@fpmaragall.org 

o Assumpte: Tècnic/a d'Infraestructures 

Data límit:  14/05/2021 

 

mailto:rh@fpmaragall.org
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NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES:  

En compliment de la GDPR, li informem que les seves dades personals seran custodides per 

la Fundació Pasqual Maragall i la Barcelonaβeta Brain Research Center per gestionar el procés 

de selecció de l'oferta d'ocupació que ha sol·licitat. Una vegada completat el procés de 

selecció, les dades s'esborraran.  

Vostè té dret a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en la 

Llei (EU) 2016/679, dirigits a la Fundació Pasqual Maragall i la Barcelonaβeta Brain Research 

Center: Carrer Wellington 30, 08005 Barcelona 


