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BASES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE 
MOBILITAT A PROMUSA 

 
OBJECTIU 
La convocatòria de la plaça de Tècnic/a de Mobilitat de Promusa té com a 

objectiu el cercar una persona que, amb un perfil tècnic, estigui 
especialitzada en la gestió de la mobilitat urbana i l’aparcament, per donar 

suport directe i complementar les tasques pròpies de l’Àrea d’Aparcaments 
de Promusa. 
 

OPORTUNITAT 
L’oportunitat de la convocatòria rau en el fet de poder fer front amb 

garanties a les noves tasques encomanades a Promusa per a la implantació 
de les zones verdes i zones taronges d’aparcaments regulats a la via 
pública, que suposarà una reorganització i augment dels recursos humans 

de l’Àrea, així com la incorporació de noves tecnologies i sistemes de control 
de l’aparcament en zona regulada. 

 
 
Les funcions del Tècnic/a de Mobilitat i els requisits que haurà de reunir són 

els següents: 
 

FUNCIONS 
1. Proposar el funcionament i l’operativa del control de les zones 

regulades, donant les pertinents instruccions al/la cap d’equip. 

2. Supervisar i vetllar el seguiment dels vigilants de les zones regulades. 

3. Supervisar la gestió de la tramitació de sancions a les zones 

regulades i els recursos corresponents. 

4. Vetllar pel bon funcionament dels aparcaments de rotació, donant les 

instruccions oportunes als agents d’aparcament. 

5. Supervisar els quadrants horaris de serveis del personal dels 

aparcaments de rotació i les zones regulades. 

6. Actualitzar o redactar els protocols per a la gestió i manteniment de 

les instal·lacions, d’atenció als usuaris, de les situacions d’emergència 

i prevenció de riscos, de cadascun dels aparcaments de rotació. 

7. Donar resposta a les queixes dels usuaris i les incidències que 

sorgeixin en el funcionament, tant dels aparcaments de rotació com 

de les zones regulades 

8. Redactar els informes periòdics de resultats de recaptació, ocupació i 

productivitat, tant dels aparcaments de rotació com les zones 

regulades. 

9. Fer propostes per a la implementació de la tecnologia necessària per 

millorar la gestió, la productivitat i l’eficiència dels serveis dels 

aparcaments de rotació i les zones regulades. 
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10.Preparar els plecs tècnics per a les contractacions del 

subministrament de hardware i software, material de senyalització, 

consumibles, i qualsevol altre material o maquinària per a la gestió 

dels aparcaments de rotació i les zones regulades. 

11.Informar les propostes d’adjudicació de les contractacions referents a 

la gestió d’aparcaments i zones regulades 

REQUISITS 

1. Ser major d’edat 

2. Tenir títol superior en alguna de les branques tècniques que tinguin a 

veure amb la Mobilitat urbana. (enginyeria, urbanisme, informàtica, 

etc.) 

3. Demostrar experiència en gestió de Mobilitat i/o en gestió 

d’aparcaments. 

4. Coneixements i experiència en liderar equips de treball i relacions 

laborals 

5. Català nivell C 

Es valorarà també: 

1. Residir a Sant Cugat del Vallès o dins d’un radi de 50 km.  

2. Capacitat d’empatia i bones formes de relació amb els companys/es 

3. Coneixement de la ciutat 

4. Coneixements informàtics i  de tractament de dades (gestió de 

backoffices, servidors, big data, etc.) 

5. Assistència a cursos, seminaris, o tenir màsters de Mobilitat urbana. 

REMUNERACIÓ 
La remuneració salarial serà la que pertoca segons el conveni laboral de 
Promusa per a la categoria de Tècnic superior (Grup II, nivell 2). En funció 

del nivell, de l’experiència i la capacitat de l’aspirant seleccionat, podrà 
aplicar-se-li un complement variable, adequat a les seves qualitats 

professionals. 
 
PROCEDIMENT 

Els candidats presentaran un currículum professional, on quedi especificat el 
compliment dels requisits demanats, bé presencialment o a través del 

correu electrònic: spm@promusa.cat, abans del dia 31 de maig de 2017. 
 
El departament de Recursos Humans procedirà a fer una selecció dels 

currículums que reuneixin els requisits especificats i la Gerència convocarà 
als aspirants seleccionats a una entrevista per escollir el millor entre els 

entrevistats. 
 
 

 
Sant Cugat del Vallès, 19 de maig de 2017 

mailto:spm@promusa.cat

