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A TOT EL PERSONAL
ASSUMPTE:
CONVOCATÒRIA DE CONCURS-OPOSICIÓ PER A COBRIR 4 PLACES + 1 RESERVA DE
RENTACOTXES, AMB LA CATEGORIA RENTACOTXES. LA VACANT ESTÀ ADSCRITA A
LA UNITAT DE NETEJA I IMATGE, DINS DEL SERVEI D’INFRAESTRUCTURES I
COORDINACIÓ DE PROJECTES DE L’ ÀREA DE MANTENIMENT I PROJECTES DE
METRO.
La missió del lloc del treball és realitzar el manteniment higiènic dels trens (neteja i rentada)
assignats al seu sector, per a mantenir la bona imatge d'aquests, i de l'Empresa.
Les principals funcions que el lloc té assignades són les següents:

Preparar eines i materials per a estar en disposició d'iniciar el seu treball.
Netejar exterior del tren, repassant i vigilant les passades del tren de
rentat, incidint en aquells espais que sigui necessari, per a complir el programa i mantenir
nets els trens.
Netejar parcialment l’interior dels trens, desempolsant, fregant, retirant adhesius, etc. per a
complir el programa i mantenir nets els trens.
Netejar en general l'interior dels trens, rentat de parets, cristalls, cabines, portes, seients,
etc. per a complir el programa i mantenir nets els mateixos.
Netejar grafittis tant a l'interior com en l'exterior dels trens per a mantenir la imatge de
l'Empresa.
Recollir materials, neteja d'utensilis i maquinària per a mantenir-los en bon estat i preparats
per a l'endemà.
Netejar la zona de rentat, greixatge i manteniment del tren de rentat i accessoris.
Fer qualsevol altra tasca/assumir qualsevol altra responsabilitat, derivada dels
procediments de PRL (Prevenció de Riscos Laborals), i Qualitat i Medi Ambient que pugui
haver-hi a cada moment, degudament aprovats i publicats en el llibre de procediments de
TMB, i vinculats a cada lloc/carrego ocupat.
Fer qualsevol altra tasca que pugui indicar la Prefectura que sigui necessària per al servei a
prestar, que tingui la mateixa naturalesa que la resta, i sigui de nivell i àmbit similar.
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CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
1. Ser empleat/ada de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.
2. Disposar d’amplis coneixements en materials, maquinaria i equips de neteja, així com ampli
coneixement de productes específics en la lluita antigraffiti.

Es valorarà:
-

Disposar de titulació mínim FPI o CFGM (preferentment a la branca d’energia i aigua o
bé branques tècniques) o EGB/ESO.

CONDICIONS OFERTADES
Categoria: Rentacotxes
La vacant que s’ofereix té caràcter temporal i a temps complet, 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.

COMPETÈNCIES PERSONALS
Entre les capacitats, habilitats i competències personals que han de tenir les persones
seleccionades han de trobar-se les següents:


Eficàcia personal: orientació a resultats i iniciativa.



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 SELECTIU
El procés de selecció constarà de les següents fases:
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 i prova teòrica. Realització de proves psicotècniques, de
personalitat i prova de coneixements teòrics.

2 de 6

Metro
3. Avaluació psicoprofessional. Els que superin les fases anteriors realitzaran una
entrevista personal.
4. Avaluació psicofísica.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
Les persones interessades hauran d’enviar el seu currículum vitae actualitzat amb una
fotografia recent, amb la referència núm. 9584 mitjançant l’opció d’Inscripció a través de
la Intranet ANTIGA o clicant AQUÍ.

La recepció de candidatures serà fins el proper dia 18 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 (dins i fora de TMB).

Per atendre les consultes sobre aquest avís podeu contactar amb el Sergio Romartínez,
del departament de Selecció i Identificació de persones, 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 (personal i/o corporatiu) una vegada finalitzi el període de
recepció de sol·licituds.
Així mateix, s’adjunta el calendari previst de les proves que figura a continuació de l’avís.
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.
Les persones que ocupin les places passaran a exercir les noves funcions provisionalment
durant un període de prova de 2 mesos de desenvolupament efectiu de les funcions principals.
Si aquesta prova fos favorable, serà confirmat/da en el càrrec. En cas contrari, tornarà a la
seva categoria professional anterior i lloc de treball de procedència.
La plaça de reserva té la vigència d’un any des de la data de publicació de l’avís de
nomenament.
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El que es fa públic per a general coneixement i als efectes oportuns.

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

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

Barcelona, 5 de novembre de 2019

4 de 6

Metro
CALENDARI ESTIMAT PERÍODE DE PROVES

1a Fase Proves: Anàlisi de candidatures.
Entre 19 i 29 de novembre de 2019
2a Fase Proves: Avaluació d’aptitud mitjançant proves psicotècniques i de coneixements
Entre el 25 de novembre i el 13 de desembre del 2019.
3a Fase Proves: Entrevista personal
Entre el 2 de desembre i el 13 de desembre de 2019

4a Fase Proves: Avaluació psicofísica
Entre el 9 i el 20 de desembre 2019
Publicació dels resultats:
Abans del 24 de desembre de 2019.
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TEMARI

1) P006-V1: TRABAJOS EN CON’S Y TALLERES DE TMB. TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y
DE MANTENIMIENTO EN TMB. RECOMENDACIONES GENERALES DE PREVENCIÓN

2) P104V7: NORMAS PARA TRABAJOS EN LOS TALLERES DEL SERVICIO DE MATERIAL
MÓVIL

3) P091V4: Normes per a la posada a terra (PAT) de la catenària.
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