
 

 
 
 
 
Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM MP precisa per la formació de la borsa de treball per prestar 
serveis a la Societat en contracte de substitució o de temporada d’estiu, 
 

Auxiliar de controlador de zones blaves i aparcaments 
 

És aquella persona que, depenent del controlador o superior jeràrquic, té cura i neteja 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. 

 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 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. 
 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.  

Llista enunciativa i no limitativa. 
 
Requisits (abstenir-se candidats sense aquests requisits): 

- Formació Graduat Escolar o equivalent 
- Nivell B de català. 
- Carnet de conduir tipus B 

 
Es valorarà experiència en l’atenció al públic demostrable o en el sector. Els contractes tindran període de prova. 
Interessats enviar a rrhh@vng-aparcaments.cat 

 CV actualitzat  
 Còpia de vida laboral emès per la Seguretat Social. Aquest document podrà presentar-se com a màxim el dia 

de l’entrevista personal, si fos pre-seleccionat. 
 Graduat escolar, certificat B de català i permís de conduir. 

 
Veure bases de la convocatòria a www.vng-aparcaments.cat. 
 
 

Data límit per presentar documentació 20 de febrer de 2021 a les 14 hores al 
correu electrònic rrhh@vng-aparcaments.cat 

 
 
A Vilanova i la Geltrú, a 20 de gener de 2021 
 
Daniel Llobera, Gerent 


