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A TOT EL PERSONAL
ASSUMPTE:
CONVOCATÒRIA DE CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA COBERTURA D’UNA
PLAÇA DE GREIXADOR DE VIA, AMB CATEGORIA D’OPERARI DE
MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES (OMI), TORN 3 I JORNADA DE
DIUMENGE A DIJOUS, AL CENTRE DE CAN BOIXERES, ADSCRITA A LA
UNITAT DE MANTENIMENT DE VIA I LÍNIES DE TRACCIÓ, DINTRE DEL
SERVEI DE SISTEMES DE CIRCULACIÓ DE LA XARXA, DE L’ÀREA DE
MANTENIMENT I PROJECTES DE METRO.

La missió del lloc de treball és mantenir i conservar tots els engreixadors de carril
i pestanya existents en les vies de la Xarxa, per la dosificació automatitzada de
l’engreix de les corbes; podent utilitzar per a fer-ho, l’ús dels tractors
d’arrossegament de les vagonetes, i resta de vehicles auxiliars de via, i podent
igualment aprofitar per realitzar el repartiment dels materials a utilitzar per la
diversitat del personal de vies, trasllat i retirada de persones a diversos punts de la
Xarxa (per realitzar treballs.
Les principals funcions d’aquest lloc, entre d’altres, són les següents:


Realitzar la reparació dels engreixadors avariats, substituint els elements
deteriorats per desgast o trencament –per nous components o mecanitzantlos; i/o petites reparacions d’avaries en el tractor.



Realitzar la posta a punt de les eines, utensilis i materials diversos
necessaris, per dur a terme el Pla de treball establert per la seva estructura
de comandament; preparant i verificant les eines i materials –greix, oli, draps,
etc-; revisant i verificant nivells d’oli del motor, gas-oil, sorra, etc del tractor i la
dels possibles altres vehicles auxiliars de via a utilitzar.



Procedir al muntatge de tacs de fusta en els trams de via de formigó (o el que
correspongui en cada moment) per la instal•lació d’engreixadors sobre caixa
de via, reompliment dels engreixadors, canvi d’ampolles de gas i piles
elèctriques (per l’alimentació dels engreixadors automàtics de via), instal•lació
o desmuntatge d’engreixadors, per canvi de lloc, nou muntatge o supressió,
etc.
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Realitzar el trasllat i recollida dels materials, eines i utensilis diversos
necessaris per realitzar el manteniment dels engreixadors, principalment amb
el tractor (o furgoneta de la secció donat el cas); havent de realitzar les
pertinents maniobres i protocols vers el tractor assignat.



Realitzar –principalment amb el tractor- la revisió dels engreixadors instal•lats
en les vies per verificar el seu estat, neteja, etc., revisió de les corbes per
regular la dosificació, etc. per tal de realitzar la reparació o substitució total o
parcial dels mateixos, donat el cas.



Efectuar amb el tractor la resta de diversitat de maniobres, trasllats, i
càrregues i descàrregues (de materials i persones) que li encomani la seva
Prefectura i que correspongui realitzar per donar un bon servei en general, i
realitzar les col•laboracions que pertoqui en cada moment, per optimitzar l’ús
del tractor.



Realitzar qualsevol altra tasca de nivell igual o menor, que puntualment li
pugui ser encomanat per la seva Prefectura/Comandament i que pugui ser
necessari desenvolupar al llarg de la jornada, per a un òptim i més eficient
servei de manteniment en general.



Vigilar i controlar l’aplicació dels procediments de seguretat i protecció de
riscos en el seu àmbit.



Realitzar qualsevol altra tasca/assumir qualsevol altra responsabilitat,
derivada dels procediments de PRL (Prevenció de Riscos Laborals), i Qualitat
i Medi Ambient que hi pugui haver en cada moment degudament aprovats i
publicats en el llibre de procediments de TMB, i vinculats a cada lloc/càrrec
ocupat.



Realitzar qualsevol altra tasca que pugui indicar la Prefectura, que sigui
necessària pel servei a prestar, que tingui la mateixa naturalesa que la resta, i
sigui de nivell i àmbit similar.

CONDICIONS OFERTADES
Categoria: Operari Manteniment Infraestructures (OMI)
Jornada: Completa
Torn: Nit
Centre: Can Boixeres
La vacant que s’oferta té caràcter temporal, sens perjudici de l’eventual
reconeixement de condicions laborals individuals prèvies i l’evolució de la
contractació fixa a cadascuna de les empreses en base a la LGPE.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
1. Ser empleat/ada de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA.
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2. Disposar de titulació oficial finalitzada i homologada d’FPII/CFGS en branques
tècniques o bé FPI/CFGM i experiència mínima de dos anys en manteniment
de via.
3. Disposar de coneixements específics de tecnologia de via.
4. Disposar de coneixements d’informàtica, a nivell d’usuari en Word, Excel, i
SAP (manteniment).
5. Estar en possessió del permís de conduir, classe “B1” vigent.
Es valorarà:


Disposar de coneixements també en:

-Normativa Laboral.
-Prevenció de riscos laborals.
-Procediments i circuits organitzatius de la Unitat.

CARACTERÍSTIQUES PERSONALS
Entre les capacitats, habilitats i competències personals que ha de tenir la persona
seleccionada, han de trobar-se les següents:


Eficàcia personal: orientació a resultats.



Interpersonals: orientació al client, treball en equip i comunicació.



Gestió d’idees i informació: pensament analític.



Gestió dels recursos: planificació i organització

FASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ
El procés constarà de diferents fases selectives:
1. Anàlisi de candidatures. S’avaluarà si els candidats reuneixen les
condicions mínimes necessàries que exigeix la cobertura del lloc,
mitjançant l’anàlisi de candidatures vers els requisits exigits.
2. Avaluació aptitudinal, actitudinal (proves psicotècniques i de personalitat) i
de coneixements teòrics, segons el temari que es relaciona a continuació
d’aquest avís. Les persones que superin les proves anteriors, realitzaran
una prova pràctica.
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3. Avaluació psicoprofessional. Les persones que superin les fases anteriors
realitzaran una prova actitudinal per avaluar el grau d’ajust al lloc
(entrevista personal, etc).
4. Avaluació psicofísica.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
Les persones interessades hauran d’enviar el seu currículum vitae actualitzat, amb
la referència núm. 9430 mitjançant l’opció d’inscripció a través de la intranet o
clicant AQUÍ.
La recepció de candidatures serà fins al proper dia 21 de novembre de 2019,
inclòs.
Al CV hauran de constar les següents dades:







Nom i número d’empleat/da
Centre i horari de treball
Telèfons de contacte
Correu electrònic de contacte
Estudis
Experiència laboral

Per atendre les consultes sobre aquest avís podeu contactar amb el Sergio
Romartínez, de la unitat de Selecció, a través del telèfon 93.328.61.08 (86108) o
el correu: sromartinez@tmb.cat .

PROVES AVALUATIVES
Les persones acceptades en el procés selectiu seran convocades a les proves
mitjançant correu electrònic, una vegada finalitzi el període de recepció de
sol·licituds.
Així mateix, s’adjunta el calendari previst de les proves que figura a continuació del
temari.
El resultat d’aquest concurs–oposició, es publicarà a la intranet de TMB mitjançant
avís amb el nom de la persona seleccionada, amb fins informatius i en aplicació de
la normativa vigent.
La persona seleccionada passarà a exercir provisionalment les noves funcions
durant un període de prova de 2 mesos de desenvolupament efectiu de les
funcions principals. Si aquesta prova fos favorable, serà confirmada en el càrrec.
En cas contrari, tornarà a la seva categoria anterior i lloc de treball de procedència.

4 de 7

Metro

El que es fa públic per a general coneixement i als efectes oportuns.

EL DIRECTOR DE L’ÀREA DE
MANTENIMENT I PROJECTES DE
METRO

LA DIRECTORA DE L`ÀREA DE DIRECCIÓ DE
PERPPERSONES DE TMB

Barcelona, 11 de novembre de 2019
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TEMARI

CONEIXEMENTS GENERALS:

1. INFRAESTRUCTURA DE TÚNEL
2. TIPUS DE MATERIALS I ELEMENTS QUE CONSTITUEIXEN LA VIA
3. TIPUS DE MATERIALS I ELEMENTS QUE CONSTITUIEIXEN LA LÍNIA
DE TRACCIÓ.
4. TECNOLOGIA GENERAL
5. ARITMÈTICA I GEOMETRIA

CONEIXEMENTS ESPECÍFICS:

1. TIPUS DE GREIXADORS DE LA XARXA DE METRO
2. CRITERIS D’INSTAL·LACIÓ DE GREIXADORS
3. FUNCIONAMENT BÀSIC DELS GREIXADORS
4. COMPONENTS PRINCIPALS DELS GREIXADORS
5. MANTENIMENT BÀSIC DELS GREIXADORS

NORMATIVA (llibre procediments) FMB i PRL.
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CALENDARI ESTIMAT PERÍODE DE PROVES

1a Fase Proves: Anàlisi de candidatures.
Entre 25 de novembre i el 5 de desembre de 2019
2a Fase Proves: Avaluació d’aptitud mitjançant proves psicotècniques i de coneixements
Entre el 2 de desembre i el 13 de desembre del 2019.
3a Fase Proves: Entrevista personal
Entre el 9 de desembre i el 20 de desembre de 2019

4a Fase Proves: Avaluació psicofísica
Entre el 16 de desembre i el 20 de desembre 2019
Publicació dels resultats:
Abans del 31 de desembre de 2019.

7 de 7

