Tarragona, 14 de juny de 2016

El Coordinador General de la Fundació Tarragona 2017 i el Coordinador General Adjunt de la Fundació
Tarragona 2017, en data 14 de juny de 2016, i d’acord amb els poders de contractació de personal
que els hi van ésser conferits per sessió del Patronat de 20 d’abril de 2016, han acordat declarar que
el programa “Coordinador de Seguretat dels Jocs Mediterranis 2017”, és prioritari, urgent,
inajornable i temporal, d’acord amb la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals
de l’Estat per a l’any 2016, en la seva disposició addicional 16a de contractació de personal
de les fundacions del sector públic en 2016.
És necessari obrir els procediments corresponents per cobrir els següents llocs de treball. Els
interessats hauran de presentar currículums que serviran per incorporar els perfils en funció
de les necessitats operatives dels Jocs Mediterranis:
COORDINADOR DE SEGURETAT
Introducció
Els Jocs Mediterranis són una oportunitat tant a nivell de potencials impactes d’espectadors com
d’assistents a través de la coneguda Família Mediterrània: mandataris i autoritats dels 24 països de
la mediterrània participants, esportistes, voluntaris/es, preparadors/res, periodistes d’arreu del món,
tots i totes elles es troben durant aquest esdeveniment.
Concretament, durant els deu dies de competició, els Jocs duran a Tarragona i al seu territori: 34
disciplines, 4.000 esportistes de 25 nacionalitats diferents, 1.000 jutges i representants de les
Federacions internacionals i Comitè Internacional dels Jocs, 1.000 periodistes de tot el món, 3.500
voluntaris per a cobrir les necessitats d’organització i més de 150.000 espectadors.
En data 22 de febrer de 2016, es va elaborar el Pla Coordinador de Seguretat dels XVIII Jocs
Mediterranis. Aquests Pla és l’eina que estructura i ordena la planificació i execució de les tasques de
seguretat dels Jocs.
Per tot això, atesa la necessitat de vetllar per la seguretat dels participants i visitants als XVIII Jocs
Mediterranis, proposem un “Programa Coordinador de Seguretat”, que treballarà en la definició i
coordinació de les mesures de seguretat necessàries per a permetre que l’esdeveniment transcorri
amb total normalitat.
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Tasques a desenvolupar
El Coordinador de Seguretat treballarà sota la supervisió del Director de l’Àrea d’Operacions i Serveis.
El Coordinador de Seguretat haurà de desenvolupar, amb observança del Pla Director de Seguretat
Privada dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017 elaborat en data 22 de febrer de 2016, les
següents tasques:
 Determinar les condicions generals d’autoprotecció i seguretat a implantar en relació
a les persones i als béns dels espais afectes a l’organització dels Jocs (entre d’altres,
les 16 seus, la Vila Mediterrània i els hotels).
 Definir els criteris i quantificar els costos per elaborar i homologar, d’acord amb la
normativa vigent, els Plans d’autoprotecció per a totes les seus de competició i
d’entrenament, els allotjaments i els serveis, així com per a les proves exteriors.
 Proposar i coordinar els recursos i sistemes associats als Plans d’autoprotecció
elaborats i homologats d’acord amb la normativa vigent.
 Coordinar el Pla d’acreditacions, passis i entrades i el Sistema de control d’accés de
persones, vehicles, mercaderies i objectes a les seus de competició i d’entrenament,
als allotjaments i als serveis.
 Coordinar les mesures de seguretat establertes.
 Coordinar els desplaçaments de participants, visitants i residents.
 La interlocució i enllaç amb l’Administració, especialment amb les Forces i Cossos de
Seguretat, respecte a la seguretat integral dels Jocs Mediterranis, en relació amb el
compliment normatiu sobre gestió de tot tipus de riscos.
 Determinar les necessitats de contractació, per part de la Fundació Tarragona 2017,
de recursos humans i materials de seguretat per protegir les seus de competició i
d’entrenament, els allotjaments i els serveis, així com les proves exteriors; redactar
els plecs tècnics que siguin necessaris per a efectuar les esmentades contractacions;
coordinar els recursos humans i materials contractats.
 Comprovar que els sistemes de seguretat privada instal·lats i les empreses de
seguretat privada contractades compleixen les exigències d’homologació dels
organismes competents.
 Coordinar les necessitats per complementar seguretat especial per a les autoritats i
delegacions esportives, amb coordinació amb les Forces i Cossos de Seguretat.
 Coordinar les necessitats per inspeccionar els serveis de suport a les competicions.
 Coordinar les necessitats per proporcionar una resposta immediata i coordinada
davant de qualsevol emergència, en coordinació amb el CECOR.
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Coordinar les necessitats per a dotar a la Fundació Tarragona 2017 d’estructura de
suport tècnic i administratiu pel desplegament i control del Pla Coordinador de
Seguretat.
Coordinar les necessitats per elaborar i implementar el Sistema de seguretat
informàtica.
Formular i aplicar polítiques o iniciatives per mitigar riscos.
Avaluació de riscos de les instal·lacions
Dissenyar i implementar programes de seguretat per prevenir, detectar i reaccionar
a l’amenaça coneguda o sospitada
Desenvolupar procediments escrits que descriguin el funcionament dels diferents
serveis
Coordinar els caps d’equip dels diferents espais.

Considerant tot plegat, el Coordinador de Seguretat haurà de reunir els següents requisits:
-

Disposar de l’habilitació professional de Director de Seguretat, d’acord amb la Llei 5/2014,
de 04 d’abril, de Seguretat Privada.
Experiència de responsabilitat de Director de Seguretat en esdeveniments esportius de caire
internacional.
Nivell d’anglès fluït
Disponibilitat geogràfica i horària
Coneixements elevats d’informàtica del paquet Office
Habilitats de comunicació verbal i escrites

Els currículums es poden enviar per correu electrònic a l’adreça tarragona2017@tarragona.cat
o a Marina Port Tàrraco, moll de llevant, edifici 5, primera planta. Tarragona, 43003, fins el
dia 21 de juny a les 18,00 hores.
El Coordinador General de la Fundació Tarragona 2017

El Coordinador General Adjunt de la Fundació Tarragona 2017
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