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Convocatòria per a la selecció de dues persones per a la seva 
contractació temporal a fi de reforçar la vigilància i les tasques 
informatives a realitzar els primers mesos d’implantació del projecte Pilot 
de zona verda del Masnou  

1. Descripció del lloc de feina 

La missió d’aquest lloc de treball és la de cobrir les tasques informatives i de vigilància que 

caldrà dur a terme arrel de la implantació el 30 de setembre de 2022 d’un projecte pilot de zona 

verda al municipi del Masnou. Més particularment es busca un reforç durant els primers mesos 

del projecte quan les tasques informatives seran més intenses i caldrà oferir major suport a 

l’usuari. Així doncs, les tasques a realitzar seran les següents: 

 

- Atenció a l’usuari de la zona verda tan presencial com per telèfon a fi de resoldre 

dubtes i incidències relacionades amb el servei (dubtes sobre el funcionament de 

parquímetres, App de pagament, tarifes, horaris, condicions per a l’obtenció de 

categoria de resident, etc.). 

- Vigilància amb mitjans visuals i digitals del correcte compliment del reglament del 

servei (comprovació de matrícules de residents i de tickets d’estacionament). 

- Supervisió, operació i manteniment del parc de parquímetres. 

- Reposició de consumibles dels parquímetres. 

 

2. Requisits mínims demanats a les persones aspirants 

Per formar part del procés de selecció, les persones aspirants hauran de demostrar que 

compleixen amb els requisits mínims següents: 

a) Tenir complerts 18 anys d’edat en el moment de publicació de la convocatòria. 

b) Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la UE o 

d’aquells que tinguin tractat subscrit per la UE i ratificat per Espanya pel qual sigui 

aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores. Les persones nacionals 

d’altres estats membres de la UE hauran d’acreditar la seva nacionalitat. Les persones 

estrangeres amb residència legal a Espanya també es podran presentar.  

c) Disposar d’un títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO), o equivalent. 

Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent. 

d) Nivell mitjà oral i escrit de llengua catalana i castellana. 

 

3. Requisits desitjats demanats a les persones aspirants 

Es valorarà molt positivament que la persona aspirant pugui demostrar alguns dels següents 

requisits: 

a) Competències d’orientació al client i resolució de conflictes. 

b) Coneixements d’ús, funcionament i manteniment de parquímetres (preferiblement dels 

fabricants Parkare i Meypar). 

c) Estar familiaritzat en l’ús d’eines digitals (tauletes, telèfons intel·ligents, Apps, etc.) 

d) Experiència laboral prèvia desenvolupant tasques de vigilància de zona regulada. 
e) Permís de conduir B. 
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4. Condicions generals de la contractació 

La contractació es formalitzarà segons el règim general i la legislació vigent, amb un contracte 

de caràcter temporal de 4 mesos de duració a jornada complerta.  

Es treballaran 8h diàries a jornada partida durant 5 dies a la setmana els quals podran ser de 

dilluns a divendres, de dimarts a dissabte o de dimecres a diumenge segons torns rotatius. 

L’hora d’entrada i sortida també variarà segons el torn en qüestió. 

Forquilla salarial:  1.500 euros bruts mensuals + variables (festius) + part proporcional meritada 

pagues extra. 

 

5. Presentació de candidatures 

Les candidatures per a prendre part en aquest procés selectiu es dirigiran a l’adreça de correu 

sumem@elmasnou.cat, indicant la referència SUMEM-VACZV-2022-07 i adjuntant, com a 

mínim, el currículum vitae. 

La data límit de presentació de candidatures serà el divendres 12 d’agost (inclòs). 

 

6. Selecció 

Es farà una preselecció curricular i es convocarà a les persones seleccionades a una 

entrevista. 

Un cop realitzades totes les entrevistes es comunicarà a la persona seleccionada la seva 

incorporació per cobrir la vacant. 

 

 

El Masnou, 25 de juliol de 2022. 

Albert Borbón Mateus 

Gerent de SUMEM, SL 


