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A TOT EL PERSONAL
ASSUMPTE:
CONVOCATÒRIA DE CONCURS-OPOSICIÓ PER A COBRIR 1 PLAÇA
DE TÈCNIC/A PORTA COTXERA LINIES AUTOMÀTIQUES, AMB
CATEGORIA D’ ESPECIALISTA SUPERIOR PORTA DE COTXERA,
PER AL SERVEI DE MATERIAL MÒBIL DINS L’ ÀREA DE
MANTENIMENT DE METRO.

Les funcions d’ aquest lloc es desenvolupen en 3 àmbits d’actuació: al CCM, a les
Cotxeres i a la Línia.
Al CCM de les línies automàtiques ha de cobrir el lloc d’operador de Material Mòbil
assumint les següents funcions:
-

-

-

Supervisar l’estat de la flota en servei per a detectar incidències en els
trens.
Resoldre les incidències dels trens en servei mitjançant el diagnòstic remot
i enviament de telecomandaments des del CCM per a minimitzar el temps
d’atur i l’impacte en el passatge del tren afectat.
Determinar quan no és recuperable una averia en un tren de forma remota
des del CCM i llençar a la resta d’ operadors l’avís de necessitat d’ activar
un procediment de rescat manual o remolcada del tren afectat.
Ser el responsable tècnic dels trens en servei per a donar instruccions al
personal de la línia i a la resta d’ operadors del CCM en les intervencions
tècniques sobre la flota en servei.

A les cotxeres:
- Localitzar i reparar, tant a la línia com a la cotxera, totes aquelles avaries i
deficiències que es produeixin en els trens (efectuar el manteniment
correctiu).
- Programar i efectuar els lliuraments, retirades i canvis de trens del servei,
per avaries, per a treballs de revisió, per ajustos d’horaris de l’ operació o
per intervencions en esdeveniments especials (La Mercè, Cavalcada, etc),
col·laborant i coordinant aquestes activitats amb el CCM i l‘Operació.
- Atenció tècnica als trens que circulen a la línia i la solució d’avaries o
incidències que es produeixin, en coordinació amb el CCM.
- Col·laborar i efectuar conjuntament amb manteniment preventiu la
realització de les proves inicials de la revisió.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Efectuar seguiment actiu de l’estat dels trens a la línia i aportar solucions
tècniques.
Conduir trens a les línies i cotxeres per a la realització de maniobres,
proves i transports de trens entre les línies.
Sol·licitar perllongaments de tensió per a treballs nocturns al taller o
cotxera.
Vetllar pel compliment de les normatives vinculades a la prevenció de
riscos laborals.
Assessorament tècnic al personal de material mòbil i personal de
conducció de l’operació, amb capacitat de comandament sobre el personal
de línia.
Col·laborar amb personal de garantia dels trens.
Coordinació de les proves prèvies i posteriors a les revisions, així com les
que siguin necessàries amb o sense servei. Informar al personal de revisió
de les fallades anteriors, de cada tren, dels punts d'especial atenció.
Suport a la Prefectura i als seus tècnics per anàlisi d'avaries i la seva
disminució, proposant les modificacions que cregui oportunes per tal de
millorar la possibilitat dels trens. –
Increment de la rendibilitat de les "portes de cotxeres", col·laborant amb
els tècnics en planificar les revisions que requereixin especials actuacions
i havien de ser portades a terme pel seu torn.
Participació amb la Prefectura en l'adequació contínua dels plans de
revisió, proposant les modificacions que consideri oportunes, com a fruit
de l'experiència del seu lloc de treball.
Coordinació amb porta de cotxeres i servei tècnic de material mòbil a
l'efecte, del seguiment d'avaries, modificacions tècniques i resolució
d'avaries.
Redacció d'informes sobre incidències.
Realització dels treballs professionals necessaris per a resoldre tant les
avaries com tirar endavant les revisions especials que puguin ser
programades.
Realitzar les tasques associades al manteniment de trens segons els plans
de manteniment establerts.
Complir i vetllar per la prevenció de riscos laborals associats a les seves
activitats i entorn.
Realitzar revisions i petit manteniment de les màquines, eines i
instal·lacions del centre.
Programar, coordinar, i efectuar tots els treballs de manteniment correctiu i
preventiu de Porta de Cotxeres per a assegurar l’ òptim funcionament dels
trens i instal·lacions.
Quan es disposi d’una rèplica del Telecomandament de MM a cotxeres,
supervisar l’estat dels trens en servei a la línia a través del panel de
supervisió remota de trens del taller (rèplica del lloc d’operador de MM del
CCM) per a detectar preventivament anomalies que puguin afectar al
Servei.
Realitzar 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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A la línia: garantir la màxima disponibilitat de la flota de trens en servei aportant el
seu coneixement tècnic i col·laborar amb el personal de l’ Operació quan es
requereixi la seva presència.

CONDICIONS PARTICIPACIÓ
1) Ser empleat/da de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.
2) Ostentar la categoria d’Especialista Superior Porta Cotxera o bé estiguin en
situació de reserva de la mateixa categoria.

CONDICIONS OFERTADES
Categoria: ESPECIALISTA SUPERIOR PORTA COTXERA.
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.

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





Altres



Eficàcia personal: iniciativa, autocontrol, flexibilitat, orientació a resultats i
organització del propi temps.
Interpersonals: habilitats de comunicació (a nivell oral i escrit) i de treball
en equip.
Gestió d’idees i informació: pensament analític.
Gestió de recursos: presa de decisions i planificació i organització.
Lideratge: impacte i influència.

Alta capacitat perceptiva i d’atenció al detall.
Autonomia en la seva gestió diària.

FASES DEL PROCES SELECTIU
El procés de selecció constarà de les següents fases:


Anàlisi de candidatures: en aquesta primera fase s’avaluarà si els
candidats reuneixen les condicions mínimes que exigeix la cobertura del
lloc.
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Prova d’avaluació sobre les habilitats requerides pel lloc: Tots els
candidats que compleixin amb els requisits mínims de participació
passaran
unes proves actitudinals (simulació al CCM, entrevista personal...) per a
avaluar el grau d’ajust de les seves habilitats i competències amb les
competències requerides pel lloc (comunicació, presa de decisions,
capacitat d’anàlisi..)



Avaluació psicofísica.

Presentació candidatures
Les persones interessades hauran d’enviar el seu currículum vitae actualitzat a la
referència del procés número 9628, mitjançant l’opció d’Inscripció a través de
la Intranet o clicant AQUÍ.
El termini de recepció de candidatures serà fins el proper dia 6 de juliol de
2020, inclòs.
En la sol·licitud ha d’ indicar-se clarament:
- Nom i número d’empleat/da
- Centre i horari de treball
- Telèfons de contacte
- Correu electrònic
- Estudis
- Experiència laboral dintre i fora de TMB (amb dates)
Per atendre les consultes sobre aquest avís podeu contactar amb el Sergio
Romartínez, del departament de Selecció, a través del telèfon 93.328.61.08
(66108) o al 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 de
l’acta.
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 6 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.
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OBSERVACIONS
Degut a la situació actual d’excepcionalitat provocada per el Covid-19, aquest
tribunal de promoció acorda prendre les mesures de protecció necessàries per tal
de garantir la salut de totes les persones que prenguin part en el procés
(candidates, avaluadores, etc.).

Es per això que es concreten les següents accions/directrius:
1) Realització de les reunions de tribunal d’aquest procés de manera telemàtica
(ex: mitjançant jitsi meet).
2) Realització de les màximes fases possibles del procés de manera online
(psicotècniques/personalitat/teòriques...).
3) En cas de que sigui imprescindible la realització d’alguna prova presencial
(ex: prova pràctica) sempre es garantiran les mesures adients que en el
moment de la realització de la prova s’estableixin des del Servei de seguretat
i salut (ex: distància de seguretat, EPIs de protecció...).
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes oportuns.

EL DIRECTOR DE LA XARXA DE
METRO

EL DIRECTOR DE L’ÀREA D’ORGANITZACIÓ I
PERSONES

Barcelona, 25 de juny de 2020
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CALENDARI ESTIMAT PERÍODE DE PROVES
1a Fase Proves: Anàlisi de candidatures.
Entre 7 de juliol i el 17 de juliol de 2020.
2a Fase Proves: Prova d’avaluació d’habilitats requerides per al lloc
Entre el 13 de juliol i el 24 de juliol del 2020.
3a Fase Proves: Avaluació psicofísica
Entre el 20 de juliol i el 24 de juliol del 2020.
Publicació dels resultats:
Abans del 31 de juliol de 2020.
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