
OFERTA DE TREBALL 

Per la formació de la borsa de treball per proveir aquells llocs de treball per cobrir les 
circumstancies de la producció de Auxiliar de controlador de zones blaves i 
aparcaments per Serveis d'Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM. 

Funciolis del lloc de treball: 

Missió del lloc de treball: 

Depenent del seu superior jerarquic té cura i neteja basica els aparcaments i les seves 
instal.lacions, controla els vehicles estacionats i formula denúncies segons la legislació 
vigent. Podra fer funcions basiques de manteniment i d'atenció a l'usuari. 

Funcions generals: 

• S'encarregara de controlar el parquing i accessos des de la cabina o el centre de 
control remot. 

• Realitzara petites reparacions o manteniment en falladas de la maquinaria. 

•Ordenara tiquets de les vies i altra documentació administrativa basica. 

• S'encarregara de fer les tasques assignades de neteja basica a les plantes. 
instal·lacions, equipaments, accessos i rampes. 

• S'encarregara d'atendre al públic a requeriment per donar informació. 

•Donara compte de les incidéncies. 

• Atendra les trucadas telefóniques d'informació o per donar instruccions de 
funcionament de parquímetres o anul·la.cions de multes. Controlara els vehicles 
estacionats a la zona interposant les denúncies corresponents. 

• 1 d'altres amb caracter similar, que li siguin encomanades ja que la llista és 
enunciativa i no limitativa. 

Condicions del lloc: 

• Contracte laboral per circumstancies de la producció o substítució per interinatge si 
és el cas, tots amb període de prava. Categoria professional c2-13 amb salari brut 
de 14.000€ bruts anuals a jornada complerta o la part proporcional en jornadas 
redu'ides més els plusos segons el conveni col·lectiu i el pla de viabilitat vigent.. 

Reguisits de l'aspirant: 

a) Graduat escolar o equivalent. 
b) Nivell B de Catala o prova en cas de no poder acreditar la titulacíó. 
e) Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran 
d'acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell superior. 
d) Carnet de conduir tipus B. 

e) Tenir coneixements d'ofimatica a nivel! usuari. 



Composició del Tribunal qualificador: 

Estara format per les persones següents: 

President: 

- Gerent del la Societat o persona en qui delegui. 

Vocals 

- Cap d'operacions o persona en qui delegui. 
- Cap de zones blaves i aparcaments o persona en qui delegui. 

Les funcions de secretari recauran en algun deis membres del tribunal. 

El tribunal podra requerir assessorament d'especialistes en totes o algunas de les 
proves, que actuaran amb veu pero sense vot. La representació sindical podra assistir a 
les preves en qualitat d'observador. 

La valoració de les persones candidates es fara segons els factors següents: 

1. Currículum professional. Aquest factor suposa fins al 50% de la puntuació 

a) Consistira en la avaluació deis següents criteris (fins a 25 punts) 

• Experiencia demostrable en el sector de zona blava Fins a 4 punts 
• Experiencia demostrable en el sector d'aparcaments. Fins a 5 punts 
• Experiencia en feines de relació amb el públic. Fins a 3 punts 
• Coneixements demostrables en ofimatica Fins a 3 punts 
• Experiencia demostrable en centres d'atenció telefónica Fins a 3 punts 
• Experiencia demostrable en mecanica i/o electrónica basica. Fins a 4 

punts 
• Coneixements basics d'altres idiomes (francés, anglés). Fins a 3 punts 

b) Consistira en la avaluació de les següents capacitats (fins a 25 punts) 
Valoració deis Merits. 

• . Capacitat de treball en circumstancies sota pressió. Fins a 5 punts 
• Aspecte general personal. Fins a 3 punts 
• Capacitat de trebatl en equip. Fins a 5 punts 
• Capacitat de relació amb clients i usuaris d'un servei públic. Fins a 6 

punts 
• Capacitat d'expressió i de donar informació adequadament. Fins a 6 

punts 

La entrevista tíndra per objecte comprovar els merits al·legats pels aspírants. El tribunal 
podra realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns, referent a la 
trajectória professional i académica deis aspirants o qualsevol altre aspecte rellevant pel 
perfil de la pla9a que pugui plantejar el tribunal. . 

Els mérits al-legats s'hauran d'acreditar com a requisit per poder optar a la contractac· · 
laboral temporal, mítjan9ant els certificats oportuns. 



2. Avaluació del compliment. Qüestionari realitzat pels comandaments respectius 
per la prestació de serveis a VNG Aparcaments. Aquesta avaluació tindra un efecte 
modulador en la borsa de treball, la qual sera actualitzada amb la avaluació de 
cada treballador al final de cada contracte. Aquest factor suposa fins a 50 punts. 

En cas d'empat en la puntuació prevaldran aquells perfíls professionals que acreditin: 

1. Major temps d'experiéncia en el sector d'aparcaments. 

2. De continuar empatats, prevaldré el major temps d'experiéncia en el sector 
de zona blava. 

3. De continuar empatats prevaldra els majors coneixements demostrables 
en ofimatica 

La renúncia per motiu que no sigui de for<;a major o la no superació del període de prova 
implicara la exclusió de la borsa de treball. La nova borsa de treball prioritzara pero no 
derogara la borsa anterior. 

Les persones interessades hauran de presentar la documentació següent a l'adre9a de 
correu electrónic que es disposí a l'efecte, indicant la referencia: "Auxiliar de controlador 
de zones blaves i aparcaments". 

Document.ació necessaria 

• Currículum vitae 

• Informe de vida laboral emes perla Tresoreria General de la Seguretat Socials. 
Aquest document podra presentar-se coma maxim el dia de !'entrevista personal. 

• Graduat escolar, certificat 8 de catala i permís de conduir. 

• Haura d'aportar necessariament una adre9a de correu electrónic, mitja que es fara 
servir per totes les comunicacions amb el sol·licitant. 

El termini perla presentació de la sol·licitud i la documentació és el xxxxxx 2016 i 
s'haura de fer de la següent manera: 

1. Correu electronic a l'adreva electronic que es disposi a l'efecte. 

El calendari de les preves i la !lista d'aspirants admesos a la convocatoria es fara públic 
al webwww.vng-aparcaments.cat. 

Vilanova i la Geltrú, xxxxxxxxx 

Daniel Llobera 

¿____ 


