Tarragona, 16 de desembre 2015

El Patronat de la Fundació Tarragona 2017 en sessió celebrada en data d’avui, ha acordat
declarar que els programes: “Mobilitat i transport dels Jocs Mediterranis 2017”, “Serveis de
formació de voluntaris dels Jocs Mediterranis 2017”, “Serveis tecnològics dels Jocs
Mediterranis 2017” i “Adjunt de coordinació de l’Equip de voluntaris”, són prioritaris, urgents,
inajornables i temporals, 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 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.

TÈCNIC DE MOBILITAT I TRANSPORT
Es necessita cobrir una vacant de Tècnic de Mobilitat i Transport de la Fundació Tarragona
2017, pel Programa de “Mobilitat i transport dels Jocs Mediterranis 2017”, amb uns objectius
principals definits i redactats a continuació:
a) Tenir una estructura operativa i de persones adient que ens permeti crear i gestionar un
programa de mobilitat i transport ajustat a les necessitats reals de les persones que
intervenen a l’esdeveniment.
b) Dissenyar les estratègies de transport dels cinc col·lectius principals identificats: els
esportistes, la Família Mediterrània, els espectadors, la premsa i les persones
d’organització i voluntaris.
c) Crear i millorar les infraestructures i serveis de mobilitat que puguin ser un llegat
important per la ciutat i el territori.
d) Planificar, organitzar i executar totes les operacions necessàries per garantir l’èxit del
programa de mobilitat i transport dels Jocs.

Per aconseguir aquests objectius les actuacions a realitzar són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elaborar els estudis exhaustius de serveis de mobilitat existents
Redactar el Pla director de mobilitat i transport
Planificar i organitzar els recursos necessaris per a la bona mobilitat durant els Jocs
Executar els continguts del Pla director
Controlar els serveis de mobilitat i transport durant l’esdeveniment
Avaluar els resultats obtinguts i elaborar la memòria final del servei
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Per poder-se presentar és necessari tenir alguna de les següents titulacions:
-

Llicenciatura Superior en arquitectura o enginyeria.

-

Es valorarà formació complementària en l'àmbit de la gestió de la mobilitat, així com
experiència prèvia.

Els
currículums
es
poden
enviar
per
correu
electrònic
a
l’adreça
tarragona2017@tarragona.cat o Marina Port Tàrraco. Moll de llevant, edifici 5. Primera
Planta. Tarragona 43004, fins el dia 4 de gener a les 14,00 hores.

El Coordinador General de la Fundació Tarragona 2017
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