Tarragona, 18 de desembre de 2015

El Patronat de la Fundació Tarragona 2017 en sessió celebrada en data d’avui, ha acordat
declarar que el programa “Esports Tarragona 2017” es prioritari, urgent, inajornable i temporal,
d’acord amb la Llei 36/2014, de 26 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2015, en la seva disposició addicional 16à de contractació de personal de les
fundacions del sector públic en 2015, i d’acord amb l’art. 21.2 del Projecte de Llei de
Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015.
És necessari obrir el procediment corresponent 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.

TÈCNIC D’ESPORTS
Amb dependència del Responsable del Departament d’Esports, dins de l’estructura de la
Direcció d’Esports i Infraestructures de Tarragona 2017
Es necessiten cobrir tres vacants de Tècnics d’Esports de la Fundació Tarragona 2017, per
atendre el “Programa Esports Tarragona 2017”, que treballaran amb els objectius bàsics de:
-

Assumir el control general dels esports atribuïts encomanats des de la direcció d’esport
de Tarragona 2017.
Garantir les condicions òptimes per tal que la competició sigui de màxima qualitat.
Treballar per aconseguir uns Jocs de màxima participació en número i en nivell
esportiu.
Implicar al clubs i entitats esportives del territori en l’organització i participació en els
Jocs Mediterranis Tarragona 2017.

Les tasques concretes a realitzar seran les següents:


Conjuntament amb els membres de l’Àrea d’esports, supervisió i aplicació dels
següents documents, propis del departament d’esports:
1. Manuals tècnics i reglaments dels esports que li siguin encomanats.
2. Programa de proves dels seus esports
3. Calendari i horaris de les competicions al seu càrrec.





Coordinar, impulsar i dinamitzar els Programes Complementaris encomanats.
Mantenir la relació i comunicació amb els Tècnics de les diferents federacions
espanyoles i catalanes per tal de gestionar i coordinar cadascun dels esports assignats.
Coordinar les reunions de les comissions esportives. Segons protocol funcionament
Comissions Esportives.
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Conjuntament amb el Tècnic responsable de Proves Test i els diferents Departament
implicats, planificar i donar suport en l’organització de proves test i esdeveniments
anteriors als Jocs Mediterranis que serveixin d’aparador al territori.
Conjuntament amb el Coordinador General de Voluntaris i l’oficina tècnica de
voluntaris, participar de la definició de les tasques d’acció voluntària vinculats
directament a la competició.
Conjuntament amb el Tècnic responsable del projecte educatiu, coordinar les accions
que es puguin realitzar de cadascun dels esports.

Per poder-se presentar és necessari tenir alguna de les següents titulacions, coneixements i
experiència:


Llicenciatura, preferentment en alguna de les següents àrees: ciències de l’activitat
física i l’esport i/o experiència prèvia en l’àmbit esportiu i organització
d’esdeveniments esportius.

Els currículums es poden enviar per correu electrònic a l’adreça tarragona2017@tarragona.cat
o lliurar personalment a Marina Port Tàrraco Moll de llevant Edifici B51ª Planta 43004 Tarragona,
fins el 13 de gener 2016 a les 14:00 hores.

El Coordinador General de la Fundació Tarragona 2017
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