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Funcions bàsiques
Les funcions detallades a continuació es realitzaran amb el grau de complexitat, autonomia i
responsabilitat que correspongui al nivell de desenvolupament professional de cada ocupant
d'aquest lloc:
Realitzar tasques tècniques de suport i col·laborar en l'organització dels equips de
treball de manteniment i en l'execució d'estudis, informes i projectes.
Realitzar càlculs, registres estadístics i altres consultes de caràcter tècnic mitjançant la
utilització d'aplicacions informàtiques, per tal de donar resposta a les necessitats de la
unitat.
Actualitzar bases de dades relatives al contacte amb proveïdors i a la instal·lació i
característiques tècniques d'extintors, detectors, BIES, etc.
Elaborar i ordenar inventaris, catàlegs, fitxers i altres instruments similars de
classificació, en matèria de manteniment d'instal·lacions.
Confeccionar quadres informàtics per al control de costos dels contractes de
manteniment.
Fer el seguiment i control informàtic de les inspeccions tècniques de baixa tensió i
ascensors.
Elaborar gràfics i interpretar plànols i esquemes en l'àmbit del manteniment
d'instal·lacions.
Col·laborar en la recollida d'informació i l'obtenció de dades necessàries per a la
redacció d'estudis i informes en matèria de manteniment d'instal·lacions.
Realitzar visites a obres per tal de fer el seguiment d'actuacions determinades que es
porten a terme des del servei.
Seleccionar i arxivar la informació referent a maquinària, eines, vestuari, etc.
Mantenir els contactes necessaris amb tercers (empreses de proveïdors, serveis
tècnics de manteniment i serveis municipals) per dur a terme les seves tasques, així
com participar en aquelles comissions per a les que sigui assignat.
Col·laborar en la gestió de compres derivades del manteniment d'instal·lacions.
Supervisar l'adequació de factures, albarans i altres tipus de documents justificatius
que no necessitin autorització.
Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament
maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans
i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments
establerts per la Corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals.
I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes

