
 
Edicte 

 
Edicte del 3-12-2018 per contractar un/a cap de servei de manteniment d’edificis 
per al departament de Manteniment i Serveis, en qualitat d’agent de l’administració 
de caràcter indefinit. 
 
Per acord de la Junta de Govern del 3 de desembre de 2018, es vol procedir a la 
contractació d’un/a cap de servei de manteniment d’edificis, per al departament de 
Manteniment i Serveis, en qualitat d’agent de l’administració de caràcter indefinit. 
 
Els requisits imprescindibles per accedir al lloc de treball, són els següents:  

- Nacionalitat andorrana o nacionals espanyols, francesos o portuguesos que 
exerceixen una activitat en el sector públic andorrà.  

- Formació acadèmica imprescindible: Batxillerat o Formació professional en 
instal·lacions elèctriques i automatitzades (CFGM) o similar, reconegut pel 
Ministeri d’Educació d’Andorra.  

- Certificat d’aptitud pel muntatge instal·lacions elèctriques de baixa tensió.  
- Certificat nivell B de català * 
- Permisos de conduir: A1, A2, A3, B1, C1, C2, BE, C1E, CE, B2, B2E i LC  
- Experiència professional en:  

. Manteniment integral d’edificis: electricitat, lampisteria i pintura. 

. Gestió d’equips de treball (en l’àrea del manteniment).  

. Treballs verticals. 
- Disponibilitat horària per realitzar guàrdies fora de la jornada ordinària de 

treball setmanal.  
 

* El candidat/a que no disposi d’aquest certificat en el moment de presentar la 
candidatura, haurà d’acreditar-lo abans que finalitzi el període de prova. L’obtenció 
del certificat nivell B de català anirà a càrrec del candidat a tots els efectes. 

 
Es valorarà també: 

- Curs com a operador/a de piscines públiques o formació en manteniment 
de piscines.  

- Experiència professional en manteniment de piscines.  
- Curs de primers auxilis.  

 
Les persones interessades en aquesta plaça han d’adreçar al departament de 
Gestió i Desenvolupament Humà del Comú d’Ordino, la següent documentació: 
sol·licitud del lloc de treball, acompanyada d’un currículum vitae i dels documents 
acreditatius corresponents, el certificat d’antecedents penals, el permís de conduir, 
un certificat mèdic oficial, la còpia del passaport i/o permís de treball, i una 
declaració jurada de no haver estat acomiadat de forma ferma de cap administració 
andorrana a conseqüència d’un expedient administratiu, de no estar incapacitat 
civilment i de no tenir deutes envers els organismes oficials andorrans, abans de les 
16 hores del dia 7 de gener de 2019. 
 
 



 
Així mateix, es pot consultar el plec de bases a l’adreça www.ordino.ad, o bé 
trucant al departament de Gestió i Desenvolupament Humà del Comú d’Ordino. 
 
Tot el que es fa públic per a coneixement general. 
 
Ordino, 3 de desembre de 2018 
 
 
 
 
 

J. Àngel Mortés Pons 
Cònsol major 

 

http://www.ordino.ad/

