
OFERTA DE TREBALL 
 
Per la formació de la borsa de treball per proveir aquells llocs de treball per cobrir les 
circumstàncies de la producció de Auxiliar de controlador de zones blaves i 
aparcaments per Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM.  
 
 
Funcions del lloc de treball: 
 

Missió del lloc de treball: 

Depenent del seu superior jeràrquic té cura i neteja bàsica els aparcaments i les seves 
instal.lacions, controla els vehicles estacionats i formula denúncies segons la legislació 
vigent. Podrà fer funcions bàsiques de manteniment i d’atenció a l’usuari. 

Funcions generals: 

 S’encarregarà de controlar el pàrquing i accessos des de la cabina o el centre de 
control remot. 

 Realitzarà petites reparacions o manteniment en fallades de la maquinària. 

 Ordenarà tiquets de les vies i altra documentació administrativa bàsica. 

 S’encarregarà de fer les tasques assignades de neteja bàsica a les plantes, 
instal·lacions, equipaments, accessos i rampes. 

 S’encarregarà d’atendre al públic a requeriment per donar informació. 

 Donarà compte de les incidències i donar avís segons protocol. 

 Atendrà les trucades telefòniques d’informació o per donar instruccions de 
funcionament de parquímetres o anul·lacions de multes. Controlarà els vehicles 
estacionats a la zona interposant les denúncies corresponents. 

 I d’altres amb caràcter similar, que li siguin encomanades ja que la llista és 
enunciativa i no limitativa. 

 
Condicions del lloc: 
 

 Contracte laboral per circumstàncies de la producció o substitució per interinatge si 
és el cas, tots amb període de prova. Categoria professional c2-13 amb salari brut 
de 14.748€ bruts anuals a jornada complerta o la part proporcional en jornades 
reduïdes més els plusos segons el conveni col·lectiu i el pla de viabilitat vigent..  

 
Requisits de l’aspirant: 
 
a) Graduat escolar o equivalent. 
b) Nivell B de Català o prova en cas de no poder acreditar la titulació.  
c) 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’ofimàtica a nivell usuari. 

 

 



Composició del Tribunal qualificador: 
 
Estarà 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 dels membres del tribunal. 

El tribunal podrà requerir assessorament d’especialistes en totes o algunes de les 
proves, que actuaran amb veu però sense vot. La representació sindical podrà assistir a 
les proves en qualitat d’observador. 

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

 
 

 
 

1. Superació d’entrevista personal. Consistirà en la avaluació de les següents 
capacitats (fins a 50 punts) 

 
 Capacitat de treball en circumstàncies sota pressió. Fins a 14 punts 
 Experiència demostrable en el sector Zona Blava. Fins a 2 punts 
 Experiència demostrable en el sector d’aparcaments. Fins a 4 punts. 
 Capacitat de treball en equip. Fins a 10 punts 
 Capacitat de relació amb clients i usuaris d’un servei públic. Fins a 10 

punts. 
 Capacitat d’expressió i de donar informació adequadament. Fins a 10 

punts 
 
 

 
 La entrevista tindrà per objecte comprovar les capacitats al·legades pels aspirants. El 
tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns, referent a la 
trajectòria professional i acadèmica dels aspirants o qualsevol altre aspecte rellevant pel 
perfil de la plaça que pugui plantejar el tribunal.  
 
Caldrà superar un mínim de 30 punts en la entrevista personal per ser considerat apte en 
la borsa de treball.  
 
La no superació del període de prova en anteriors contractacions per la mateixa 
categoria professional suposarà la exclusió de la borsa de treball. 
 
 
Els mèrits al·legats s’hauran d’acreditar com a requisit per poder optar a la contractació 
laboral temporal, mitjançant els certificats oportuns.  
 
 
2. Avaluació del compliment. Qüestionari realitzat pels comandaments respectius 
per la prestació de serveis a VNG Aparcaments. Aquesta avaluació tindrà un efecte 
modulador en la borsa de treball, la qual serà 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 perfils professionals que acreditin: 

1. Major temps d’experiència en el sector d’aparcaments. 

2. De continuar empatats, prevaldrà el major temps d’experiència treballs 
d’atenció al client. 

3. De continuar empatats prevaldrà els majors coneixements demostrables 
en ofimàtica 

La renúncia per motiu que no sigui de força major o la no superació del període de prova 
implicarà la exclusió de la borsa de treball. La nova borsa de treball derogarà la borsa 
anterior. 

Les persones interessades hauran de presentar la documentació següent a l’adreça de 
correu electrònic que es disposi a l’efecte, indicant la referència: “Auxiliar de controlador 
de zones blaves i aparcaments”.  

 
Documentació necessària 
 
 Currículum vitae 

 Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Socials. 
Aquest document podrà presentar-se com a màxim el dia de l’entrevista personal. 

 Graduat escolar, certificat B de català i permís de conduir. 

 Haurà d’aportar necessàriament una adreça de correu electrònic, mitjà que es farà 
servir per totes les comunicacions amb el sol·licitant. 

 
 
El termini per la presentació de la sol·licitud i la documentació és el  20 de febrer 
de 2021 i s’haurà de fer de la següent manera: 
 
1. Correu electrònic a l’adreça electrònic rrhh@vng-aparcaments.cat 
 
 
El calendari de les proves i la llista d’aspirants admesos a la convocatòria es farà públic 
al web www.vng-aparcaments.cat. 
 
 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 20 de gener de 2021 
 
 

Daniel Llobera 

Gerent   


