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ANUNCI 

Bases específiques que han de regir el procés de selecció per la promoció interna d’una plaça de 

Director/a d’infraestructures i sostenibilitat a temps complet per la societat Reus Mobilitat I 

Serveis S.A. 

1.- Objecte de la convocatòria. 

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant el procediment de promoció interna, 

per la cobertura  d’una plaça de director/a d’infraestructures a temps complet, per la societat 

Reus Mobilitat I Serveis S.A.  

Funcions Bàsiques : 

Funcions bàsiques 

• Definir, desenvolupar i avaluar l'estratègia i objectius de gestió de l'Àrea 

d’Infraestructures, d'acord Plans estratègics determinats per la gerència  

• Impulsar, planificar i dirigir l'activitat de l'Àrea d’Infraestructures per a l'assoliment dels 

objectius definits.  

• Dirigir, gestionar i coordinar els recursos humans, econòmics i materials assignats així 

com dels serveis externs contractats.  

• Vetllar pel compliment de les infraestructures de normativa existent en relació aspectes 

mediambientals, de protecció d’incendis, de seguretat de les instal·lacions, 

autoprotecció, de sostenibilitat i qualsevol altra regulació que sigui d’aplicació 

• Impulsar i definir la planificació d’objectius, projectes i els serveis de la seva àrea de 

responsabilitat, i els sistemes d'indicadors de seguiment.  

• Planificar la transició energètica i sostenible de les infraestructures de RMS 

• Planificar i dirigir la implementació de recàrrega de vehicles elèctrics així com de les 

noves tecnologies aplicables a les infraestructures de RMS per a la millora del servei. 

• Col·laborar, estudiar i planificar, conjuntament amb gerència i els altres departament de 

RMS, de manera coordinada amb els serveis tècnics municipals, millores en la mobilitat 

del municipi. 

• Col·laborar en la planificació de nous usos i millores per a l’explotació de les 

infraestructures de RMS 
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• Dirigir i coordinar els projectes d’obra encomanats a l’àrea. 

• Col·laborar i informar en els processos de licitació de les obres, serveis i 

subministraments corresponents a l’àrea d’Infraestructures. 

• Dirigir i coordinar la direcció de les obres d’execució de les obres pròpies de l’àrea. 

• Planificació i seguiment dels contractes de serveis de manteniment propis de l’àrea 

• Establir els mètodes de treball que permetin una homogeneïtat en I ‘actuació dels 

diferents departaments de RMS, definir els mecanismes de coordinació interna així com 

els diferents nivells de responsabilitat i els procediments a utilitzar per a la presa de 

decisions.  

• Determinar els recursos (pressupostaris, tècnics, materials i humans) necessaris, valorar 

el seu cost econòmic i gestionar-los d'acord amb els models de gestió (contractació, 

pressupostaris, de gestió administrativa, de recursos humans, etc.) del manteniment i 

explotació de les infraestructures de RMS de forma coordinada amb la resta de 

departaments. 

• Avaluar, en la mesura del possible d'acord a les característiques pròpies de L’àmbit 

d'actuació, I ‘impacte econòmic global de les accions, els projectes o els serveis 

impulsats des de l’àrea d’infraestructures.  

• Coordinar amb RRHH I ‘elaboració del pla de formació de la seva àrea de responsabilitat, 

partint de les necessitats per al desenvolupament de les tasques encomanades a l’àrea. 

• Assistir en els espais de coordinació de la organització en els que estigui designat/da i a 

la gerència, aportant la informació i coneixement necessaris per a un millor 

funcionament de RMS en l'àmbit de les seves competències, la planificació i l’estratègia 

empresarial. 

• Representar RMS davant ajuntament, altres administracions, institucions 

supramunicipals i la resta d'agents en l'àmbit dels continguts i activitats pròpies de l'Àrea 

d’Infraestructures.  

• Redactar informes tècnics relatius a les matèries competència de l'Àrea 

d’Infraestructures i al seu àmbit de coneixement.  

• Vetllar per la protecció de dades de caràcter personal i actuar d'acord a criteris d'ètica i 

transparència.  

• Donar compliment i assegurar l'aplicació de les normes de prevenció de riscos laborals, 

d'acord amb les responsabilitats derivades del marc legal vigent i de la normativa interna 

de la Corporació.  

• I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes.  
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Perfil del lloc de treball 

Reus Mobilitat es troba en constant creixement i cada cop s’amplia més el parc 

d’infraestructures. En aquest moment gestiona 11 aparcaments soterrats, dos mercats 

municipals i un mercat de venda a l’engròs. 

El sector de l’aparcament està evolucionant cap a nous usos com a hubs de mobilitat urbana 

que fan preveure una redistribució d’espais per tal d’oferir nous serveis que tindran a veure amb 

la transició del parc mòbil cap a vehicles elèctrics, implementació de nous modes de transport 

més sostenibles o la distribució d’última milla de mercaderies entre d’altres. 

Caldrà doncs planificar i atacar reformes que adaptin els aparcaments cap aquests nous serveis. 

D’altra banda, els mercats municipals són una activitat viva i que exigeix que els espais ocupats 

es readaptin, s’ampliïn i es modifiquin. A més cal adaptar els edificis cap solucions energètiques 

més eficients que redueixin els consums d’energies provinents de combustibles fòssils i es 

transformin també en centres de generació d’energies renovables. 

RMS es un agent de mobilitat important en el municipi de Reus, pel que ha de participar 

activament en la definició de les estratègies de mobilitat col.laborant amb els diferents Serveis 

Municipals (Via Pública, Mobilitat, Medi Ambient, Guardia Urbana, etc.) 

El perfil dels candidats/tes del procés de selecció, és el de lideratge i innovació en l’àrea de gestió 

encomanada i que afecta a les infraestructures, que permeti implantar els canvis necessaris cap 

als nous serveis de RMS i elaborar un Pla d’Acció cap a una transformació sostenible 

2.- Requisits de les persones aspirants: 

Per ser admès/a en el procés selectiu, les persones aspirants han de reunir a la finalització del 

termini de presentació de sol·licituds els següents requisits: 

2.1 Ser ciutadà/na espanyol/a o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o dels 

estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per 

Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També podran ser admesos/ses el 

cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant dels ciutadans espanyols com dels 

nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin 

separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin 

separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.  
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2.2. Haver complert 18  anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa. 

2.3. Estar en possessió d’alguna de les següents titulacions acadèmiques: Graduat en 

enginyeria civil, enginyer/a de camins canals i ports o equivalents. 

2.4. No estar inhabilitat/a per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver 

estat separat/a, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.  

 

2.5. Estar vinculat actualment a la societat Reus Mobilitat i Serveis S.A. amb un contracte 

indefinit, enquadrat/da en alguna categoria igual o inferior a la de tècnic/a mig corresponent a 

la categoria professional  A-2 del Grup A, segons el conveni col·lectiu vigent i aplicable a 

l’empresa, d’aparcaments i estacionaments regulats de superfície de Catalunya. 

2.7. No patir cap malaltia o situació física que impedeixi el normal desenvolupament i exercici 

de les funcions corresponents. 

2.8. Tenir capacitat funcional per acomplir les tasques. 

2.9. No trobar-se sotmès/a en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes a la 

legislació vigent. 

 

3.- Termini i forma de presentació de sol·licituds 

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu, per la presentació de les quals no s’haurà 

de pagar cap import, es presentaran a l’Oficina d’Atenció al públic de la societat, ubicades al 

carrer Sardà i Cailà s/n, 2n pis, Edifici Mercat Central, codi postal 43201 de la localitat de Reus, 

podent fer servir el model d’instància publicat al web de la societat 

http://www.reusmobilitat.cat i havent d’especificar el procés de selecció al que es volen 

inscriure, i manifestant que es compleixen tots els requisits establerts a les bases de la 

convocatòria.  Les sol·licituds es podran presentar en el termini màxim de 10 dies naturals a 

partir del dia següent de la seva publicació al web de la societat. La convocatòria i bases del 

present procés selectiu es publicaran al web de la societat http://www.reusmobilitat.cat. 

No obstant, la presentació de sol·licituds per prendre part en aquest procés també es podran 

realitzar per mitjans electrònics, al correu electrònic: relacions.laborals@reusmobilitat.cat. 

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació: 

a) Currículum Vitae de l’aspirant, signat. 
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b) Fotocòpia del Número d’Identificació Fiscal (NIF). En el cas de nacionals membres d’altres 

estats de la Unió Europea o d’aquells Estats en què sigui d’aplicació la lliure circulació de 

treballadors/es, fotocòpia del document que acrediti la seva nacionalitat. 

c) Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits que s’al·leguin per a la seva valoració en la 

fase de concurs. El tribunal qualificador no tindrà en compte altres mèrits que els que es 

presentin i justifiquin en aquest tràmit. Per acreditar l’experiència professional cal aportar algun 

document on constin la categoria professional o lloc de treball desenvolupats, i  la data d’inici i 

la data de finalització de la relació laboral. Si s’aporta la vida laboral, s’ha d’acompanyar amb 

documents que acreditin la categoria professional o lloc de treball desenvolupat. Si s’aporten 

contractes signats o nòmines, s’haurà d’acompanyar d’algun altre document que acrediti les 

dates durant el període que efectivament s’han prestat els serveis. Els certificats de cursos de 

formació hi haurà de constar el nombre d’hores o el valor dels crèdits. 

Els mèrits obtinguts a l’estranger, o que constin en una llengua no oficial a Catalunya, s’han 

d’acreditar mitjançant certificats traduïts a qualsevol de les llengües oficials a Catalunya. 

d) Fotocòpia dels títols que acreditin la formació mínima exigida. 

Si el dia de la finalització del termini o actuació obligada cau en dia inhàbil, les actuacions s’han 

de fer al dia hàbil següent. 

A partir de la convocatòria i publicació de les presents bases, tots els anuncis successius 

s’esposaran al web de la societat http://www.reusmobilitat.cat. 

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, l’aspirant autoritza el tractament de les dades 

personals que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per la resta de tramitació 

del procés selectiu, d’acord amb la legislació vigent. A més, accepta la cessió a tercers que puguin 

participar al procés selectiu com a col·laboradors o assessors externs del Tribunal qualificador 

sempre i quan siguin necessari per  la realització de proves selectives, i limitat a aquelles dades 

que siguin estrictament necessàries per correcte i adequat desenvolupament de les proves. 

4.- Admissió d’aspirants 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de cinc dies 

naturals es farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses, que serà exposada 

a la web de la societat http://www.reusmobilitat.cat. Aquesta publicació substitueix la 

notificació individual als aspirants. 
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Es preveu un termini de cinc dies naturals a partir de la publicació de la llista provisional de 

persones admeses per la presentació d’al·legacions. De no haver-hi cap aspirant exclòs a la llista 

provisional d’admesos i exclosos, aquesta llista es considerarà definitiva i no caldrà publicar-ne 

cap més. 

Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de 5 dies naturals següents a la 

finalització del termini per a la seva presentació. Si el dia de la finalització del termini o actuació 

obligada cau en dia inhàbil, les actuacions s’han de fer al dia hàbil següent. Transcorregut aquest 

termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entenen desestimades. Si no es 

presenten al·legacions o es desestimen per silenci administratiu la llista de persones admeses i 

excloses es considerarà ferma. Si s’accepta alguna al·legació, s’aprovarà la llista definitiva de 

persones admeses i excloses amb les esmenes corresponents. Aquesta resolució serà publicada 

a la pàgina web de la societat http://www.reusmobilitat.cat. 

5.- Tribunal qualificador 

El tribunal qualificador de la selecció estarà format pel president/a i 2 vocals, un dels quals 

també realitzarà les funcions de secretari/a amb dret de veu i vot. 

La composició dels  membres del tribunal es publicarà en la resolució en què s’aprovi la llista 

definitiva de persones admeses i excloses.  

El tribunal s’ajustarà als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres. Les 

decisions es prendran per majoria de vots presents. En cas d’empat, resoldrà el vot de qui actuï 

com a president/a.  

No en podran formar part del tribunal mateix el personal eventual ni personal d’elecció o 

designació política. 

El tribunal podrà disposar d’assessors especialistes, amb veu i sense vot, perquè col·laborin en 

la selecció d’acord amb les necessitats i amb la seva preparació tècnica, els quals podran cobrar 

la dieta corresponent. 

6.- Inici i desenvolupament del procés de selecció. 

6.1 Entrevista personal. Entrevista personal. De caràcter obligatori. Aquesta prova es valorarà 

de 0 a 10  punts. Consisteix en la realització d’una entrevista, d’una durada màxima de 60 minuts, 

per valorar els següents aspectes del perfil aspirant al lloc de treball: 

• Coneixement i experiència de redacció i gestió de projectes del sector públic 

• Coneixement de l’estructura de l’Ajuntament de Reus 
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• Experiència en la direcció i gestió d’equips 

• Experiència en la implementació en sistemes de recàrrega de vehicles elèctrics, 

producció d’energia solar i gestió eficient de l’energia 

• Coneixements i experiències en noves tecnologies aplicades als aparcaments públics 

• Trajectòria en la gestió integral del procés d’obra: redacció de projecte, licitació, 

direcció d’obra 

• Trajectòria en la gestió del manteniment d’edificis 

• Coneixement de la normativa sectorial referent a instal·lacions, activitats i gestió de 

residus 

• Capacitat de treball en equip 

• Comprovació dels mèrits aportats 

6.2. Capacitat i experiència laboral prèvia. (Fins a 40 punts). Es valorarà l’experiència acreditada 

en la direcció i gestió de projectes relacionats amb la mobilitat urbana i en general, relacionada  

amb les funcions establertes al punt 1 de les bases. 

6.2.1 Experiència laboral realitzant tasques  relacionades amb les tasques establertes al punt 1 

de les bases, realitzades al sector privat .................... 0.50 punts per mes treballat, amb el màxim 

de 40 punts. 

6.2.2 Experiència laboral realitzant tasques  relacionades amb les tasques establertes al punt 1 

de les bases, realitzades al sector públic .................... 2  punts per mes treballat, amb el màxim 

de 40 punts. 

7.- Relació de persones aprovades. 

Finalitzat el procés de selecció, el Tribunal proposarà la relació de les persones candidates que 

l’hagin superat per ordre de puntuació obtinguda a les proves de la fase oposició sumada a la 

puntuació del resultat de la fase concurs. Aquesta relació es publicarà als mitjans establerts a la 

base nº 3.  

En cas d’empat dels aspirants, els empats els resoldrà el Tribunal mitjançant una prova o exercici 

complementari.  

Si la persona aspirant proposada no acceptés la proposta de promoció,  podrà ser promocionada 

la persona que ocupi el lloc immediatament següent a la llista, i així successivament. 
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8.- Contractació 

El Tribunal proposarà la promoció professional del número d’aspirants necessaris per cobrir les 

places indicades  al punt 1 de les bases, per ordre de puntuació. En cas que un/a aspirant no 

acceptés la proposta de promoció,  o rebutgés el lloc de treball de manera expressa o tàcita, 

perdrà la seva plaça i podrà ser contractada la següent persona de la llista, i així successivament. 

10.- Presentació de documents  

Les persones aspirants que siguin cridades per ocupar  els lloc de treball hauran de presentar  en 

un termini màxim de deu dies naturals al Departament de Recursos Humans, els documents 

acreditatius dels requisits que s’exigeixen a les bases segona i els documents originals sol·licitats 

a la base tercera de les presents bases, els quals hauran de ser originals o fotocòpia compulsada, 

així com aquells que li puguin ser requerits pel Tribunal. En cas d’incompliment o falsedat 

documental, Els candidats no podran ser contractats i s’anul·laran totes les seves actuacions, 

sense perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat a la seva sol·licitud.   

11.-Incidències 

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que 

siguin necessaris per garantir el desenvolupament i funcionament correcte del procés selectiu 

en tot allò que no estigui previst en aquestes bases. 

12.-Dret supletori . 

En tot allò no previst en les bases s’ha de procedir segons el Reial Decret Llei 2/2015, de 23 

d’octubre, per el que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 

12.-Règim de reclamacions.  

La convocatòria i les bases podran ser impugnades per les persones interessades, 

potestativament, mitjançant recurs davant el president del Tribunal  o persona en qui delegui 

en el termini d’un mes, o directament, mitjançant recurs judicial, en el termini de dos mesos, 

ambdós terminis comptats a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, sense 

perjudici que els interessats puguin interposar qualsevol altre reclamació que estimin 

procedent.  
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Reus, 21 de febrer de 2023 

  

 

 

Josep Maria Adserà Vergés 

Gerent de Reus Mobilitat i Serveis SA 
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