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Plaça: TÈCNIC/A DE MANTENIMENT 

Codi: 620-34 

Destinació: Servei d'Esports 

Perfil genèric: Tècnic/a de Manteniment 

Codi lloc RLT: 71004037 

  

Grup: 3 

Campus: Nord / Barcelona 

Jornada: Tarda 

Retribució bruta anual: 28.041,46 € 

 
 
Requisits: 
 
Titulació de formació professional FP2, cicle formatiu de grau mitjà, batxillerat o equivalent, 
preferentment en l’àmbit de manteniment, o capacitat provada en relació al lloc de treball (com 
a mínim es requereix certificat d’estudis primaris). 
 
 
Perfil Específic: 

Competències organitzatives: 

• Donar suport a events, actes i esdeveniments esportius i de suport a la universitat (fira 
associacions, lliurament premis,..): condicionament d’espais, preparació i muntatge de 
material, equips de so i megafonia, pintura i reparació de material... 

• Preparar i condicionar espais esportius per al seu ús (sales d’activitat, magatzems, ...) 

• Realitzar tasques generades de l'organització de les lligues universitàries i de 
competicions en general: manteniment dels espais i del material, desplaçament de 
material, lliurament i recollida..., etc. 

• Atendre i informar als usuaris del Servei d’Esports.  

• Realitzar tasques de manteniment correctiu i preventiu (material de vestidors, maquinaria 
esportiva, sales de fitnes,...) 

• Mantenir en correcte estat d’ús l’equipament del que disposa. 

• Controlar l’estoc del material i informar al cap de les necessitats de material per tal 
d’assegurar-ne el provisionament. 

• Realitzar tasques d’interlocució amb l’empresa gestora de les instal·lacions en el cas de 
possibles incidències en aspectes de manteniment i en l’estat de les instal·lacions.  

• Informar al cap de les carències en seguretat i senyalització dins dels seus coneixements 
sobre l’àmbit de manteniment i prevenció de riscos.  

• Gestionar correctament els residus derivats de l’activitat de manteniment. 

• Integrar i executar els processos i procediments de la UPC relacionats amb la prevenció 
de riscos laborals en totes les decisions i actuacions en l'àmbit de la seva competència. 
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Competències tècniques: 

Coneixements i experiència en: 

• Manteniment preventiu i correctiu d’instal·lacions relacionades amb temes elèctrics, 
maquinària esportiva, ...    

• Muntatge i desmuntatges d’esdeveniments esportius: entarimats, equips de so, 
megafonia, equipament esportiu,... 

• Donar suport en altres tasques: 

o Fusteria (mobiliari d’instal·lacions esportives). 

o Manyeria (panys, suports, etc). 

o Pintura (mobiliari, expositors, etc). 

• Coneixement de les activitats i competicions esportives que s’organitzen i es  
desenvolupen al Servei d’Esports. 

• Coneixements de maquinària i material esportiu. 

• Tècniques de comunicació, atenció i assessorament a usuaris. 

• Planificació i organització del treball, control i seguiment. 

• Estructura i organització universitària i de la UPC. Docència, recerca i servei públic. 
Normativa universitària. 

• Normatives i mesures en prevenció de riscos laborals i seguretat en el treball en l’àmbit 
de manteniment. El Pla de prevenció de la UPC. Coneixement de les mesures de 
prevenció de riscos laborals i salut associades a l’ús i la manipulació de les eines, equips 
i instrumental. Plans d’emergència i autoprotecció. Utilització del DEA i primers auxilis. 

• Reciclatge, recollida selectiva i medi ambient. Normativa i criteris. 

• Tècniques d’anàlisi i solució de problemes. 

• Ofimàtica i eines de comunicació electrònica a nivell usuari.  

• Català i castellà parlats, escrits i llegits. Es valoraran els coneixements d’anglès. 

 

Es valorarà l’experiència en funcions similars a les descrites. 

 

Competències personals:  
 
Compromís amb el servei públic i la institució i Assoliment; Comunicació, Flexibilitat i Esperit 
d’equip; Solució de problemes i Orientació a la millora. 
 


