
ANUNCI

AJUNTAMENT DE CALAFELL

La Junta de Govern local, en sessió ordinària de data 28 de novembre de 2016, va acordar
aprovar les bases que regiran el concurs-oposició per a la provisió, mitjançant promoció
interna, d’una (1) plaça de responsable de mobilitat ciutadana de l’Ajuntament de Calafell,
incloses a l’oferta pública de l’any 2016, alhora que la seva convocatòria.

Les bases que regeixen el procediment, són les següents:

“BASES PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE RESPONSABLE DE MOBILITAT CIUTADANA,
MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, PER PROMOCIÓ INTERNA, DE L’AJUNTAMENT DE
CALAFELL (RH/16/009)

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

La provisió per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una (1)
plaça de responsable de mobilitat ciutadana de l’Ajuntament de Calafell, enquadrada dins
de l’escala d'administració especial, subescala: tècnica, classe: mitjà, grup A, subgrup A2,
dotada amb un sou anual corresponent al grup A2, nivell 20, inclosa a l’oferta d’ocupació
pública per a l’any 2016.

SEGONA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS

Per prendre part en aquesta convocatòria, les persones aspirants han de reunir els requisits
següents:

a) Tenir ciutadania espanyola, de conformitat amb les lleis vigents.

b) Ser funcionari de carrera i tenir una antiguitat mínima de dos anys en una plaça de
classificació del grup C1.

c) Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis
especials o servei en comunitats autònomes, o serveis en altres administracions.

d) Estar en possessió d'un títol de grau universitari o diplomatura o estar en condicions
d'obtenir-lo dins del termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les
proves selectives. En el cas de títols expedits a l'estranger, caldrà la corresponent
homologació.

e) Coneixement de la llengua catalana, a nivell de suficiència, C1, de la Secretaria de
Política Lingüística, o equivalent.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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f) Les persones que no tinguin nacionalitat espanyola, coneixement de llengua castellana
nivell C2 (superior).

g) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que
impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

h) No haver estat condemnat/da per cap delicte. No estar inhabilitat/da per a l’exercici de
les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei
de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació,
sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

Totes aquestes condicions, a excepció dels apartats e) i f) s'han de complir el darrer dia del
termini de presentació de sol·licituds.

TERCERA.- SOL·LICITUDS

3.1. Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al
Registre General d’aquest Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies
naturals, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la
convocatòria al BOPT.

3.2. Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i, en extracte en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona. Els restants i successius anuncis de cada convocatòria es faran públics
únicament en el tauler d’anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat
a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament, www.calafell.cat).

3.3. Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han d’adreçar a
l’Ajuntament de Calafell i s’han de formalitzar en el model normalitzat que s’adjunta
en aquestes bases i han d’estar signades per la persona aspirant.

3.4. Les persones aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i
cada una de les condicions exigides en la base Segona.

3.5. Les sol·licituds han d'anar acompanyades de:
Currículum vitae de la persona aspirant actualitzat.
Fotocòpia compulsada del DNI.
Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits
al·legats.
Fotocòpia compulsada del certificat de nivell de català de la Junta Permanent
de Català o d’altre organisme que eximeixi de fer la prova, si s’escau.
El justificant de pagament dels drets d’examen.

3.6. Els drets d'examen han de ser satisfets prèviament pels aspirants, que han
d'adjuntar el corresponent resguard acreditatiu del pagament en el moment de la
presentació de la sol·licitud.
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3.7. És motiu d’exclusió la no presentació de la documentació següent:
Instància degudament signada.
Fotocòpia del DNI.
El justificant de pagament dels drets d’examen

3.8. La documentació acreditativa dels mèrits al·legats que no es presentin juntament
amb la instància, o màxim, el darrer dia de presentació d’instàncies, si no es troben
degudament compulsats, no es tindran en compte per a la valoració de mèrits en la
fase de concurs.

3.9. La documentació degudament compulsada per ser valorada en la fase de concurs ha
de ser presentada màxim el darrer dia de la presentació de sol·licituds.

3.10. Els impresos així com la informació complementària que sigui precisa es podrà
sol·licitar al Servei d’Atenció al Ciutadà, Plaça de Catalunya núm. 1, en horari
d’atenció al públic. També es poden extreure els impresos i consultar les bases de la
convocatòria a la pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat).

3.11. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud la persona aspirant dóna el seu
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries
per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés
selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

3.12. Les persones aspirants, en base a la Llei de Protecció de dades, en tots els tràmits del
procés de selecció seran nomenades amb les 3 darreres xifres del DNI i la lletra de
cada persona, així com el número de registre d’entrada a l’Ajuntament de la
sol·licitud per participar en aquest procés.

QUARTA.- LLISTA D’ASPIRANTS

4.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la
Corporació, o autoritat delegada, en el termini màxim d'un mes dictarà resolució
aprovant les llistes d'aspirants admesos i exclosos provisional que es publicarà en el
BOPT i en el tauler d’anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a
altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat). En aquesta
mateixa resolució s’inclourà la llista completa de les persones aspirants admeses i
excloses en la convocatòria, i els motius d’exclusió. Aquesta resolució, publicada al
BOPT, indicarà el lloc on estan exposades al públic les llistes.

4.2 Les persones aspirants disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de
l’endemà de la publicació de la resolució indicada en el BOPT per formular davant de
l’òrgan que va dictar resolució les reclamacions que cregui oportunes, adreçades a
esmenar els defectes que s’hagin pogut produir, o per adjuntar la documentació pels
quals hagin estat exclosos. Se’ls adverteix que, en el cas que no esmenin dins d’aquest
termini, el defecte a ells imputable, que hagi motivat la seva exclusió, es considera que
desisteixen de la seva petició.
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Codi Segur de Validació b218cb6362564b839e780b2d67b42908003

Url de validació http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Si
g

n
at

u
ra

1
d
e

1

A
le

xa
n

d
re

Pa
lla

rè
s

C
er

vi
lla

1
4
/1

2
/2

0
1
6



4.3 Una vegada finalitzat el termini previst en l’apartat anterior, la Corporació aprovarà,
mitjançant una resolució, la llista definitiva de les persones aspirants admeses i
excloses. Aquesta resolució determinarà el lloc, data i hora de la celebració del primer
exercici del procés selectiu, i donarà a conèixer els noms dels membres titulars i
suplents de l’òrgan qualificador. En cas que no es presentés cap al·legació, esdevindrà
definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos.

4.4 Als efectes d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades que
aquestes facin constar a la sol·licitud i serà responsabilitat seva la veracitat de les
mateixes. La Corporació podrà requerir, als efectes escaients, l’acreditació dels
aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin
pogut incórrer els/les aspirants, els quals podran ser exclosos motivadament de la
convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits.

CINQUENA.- ÒRGAN QUALIFICADOR

L’òrgan qualificador es constituirà de la manera següent:

President:
Titular: Secretari/Secretària de la Corporació
Suplent: Sr. Carles Badel Domingo, director de Serveis Jurídics de la Corporació

Vocals:
Titular: Sr. Francisco Longo González, inspector en cap de la Policia local de
Calafell
Suplent: Sr. Sergio González Pérez, sergent de la Policia local de Calafell

Titular: El/la tècnic/a que designi l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
Suplent: El/la tècnic/a suplent que designi l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya

Titular: El/la tècnic/a extern que designi la Corporació
Suplent: El/la tècnic/a suplent que designi la Corporació

Secretària:
Titular: Sra. Cristina Galindo Garza, directora de Recursos Humans de la
Corporació
Suplent: Sr. Antoni Albacete Gascón, arxiver de la Corporació

La designació de l’òrgan qualificador s’ha de fer públic com a mínim 10 dies naturals
abans de les proves.

L’òrgan qualificador pot disposar de la incorporació a les seves tasques de tècnics i
tècniques especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu
però sense vot per debatre, en les sessions del tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin
relatives a les matèries de la seva competència.
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Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions
per raó del servei, l’òrgan qualificador es classifica en la categoria segona.

SISENA.- PROCÉS DE SELECCIÓ

El procés de selecció serà el concurs oposició, que consisteix en la valoració de
determinades condicions de formació, mèrits o nivell d’experiència relacionats amb la
tasca a exercir i en la superació de les proves corresponents. La puntuació obtinguda en la
fase de concurs no podrà aplicar-se per superar els exercicis de la fase d’oposició.

El dia, l'hora i el lloc d'inici de la primera prova es publicarà al tauler d’anuncis, sens
perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament,
www.calafell.cat), juntament amb el llistat d’admesos i exclosos.

La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran determinats per
l’òrgan qualificador i se’n donarà publicitat al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, sens
perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament
(www.calafell.cat), juntament amb els resultats de la prova anterior. Amb aquesta
publicació es considerarà realitzada l’oportuna notificació als interessats.

L'ordre d'actuació dels i de les aspirants per a aquells exercicis que no puguin fer-se
conjuntament serà per ordre del registre d’entrada de la seva sol·licitud.

Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no
compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins hi tot per raons de força major,
seran definitivament exclosos del procés selectiu.

Si l’òrgan qualificador té coneixement que alguna de les persones aspirants no reuneix
íntegrament els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del
procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de l'interessat, la seva exclusió i, si
escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats
comprovades als efectes pertinents.

SETENA.- EXERCICIS DE L’OPOSICIÓ

1r. Exercici. Coneixement de la llengua catalana. (De caràcter obligatori i eliminatori)

Consisteix en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la
llengua catalana corresponents al nivell de coneixement a nivell de suficiència, nivell C1.

Queden exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que acreditin
documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de
nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística del
Departament de Cultura, o equivalent o superior.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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Per realitzar aquesta prova, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones
tècniques especialitzades en normalització lingüística.

Aquesta prova es qualificarà d’apte o no apte. Caldrà la qualificació d’apte per superar la
prova i passar a la següent.

2n Exercici. Coneixement de la llengua castellana. (De caràcter obligatori i eliminatori)

Consisteix en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la
llengua castellana, i, si escau, en la realització d'una entrevista que permeti valorar-ne els
coneixements orals.

Queden exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants amb nacionalitat espanyola, i
tots aquells que acreditin, tot i no tenir la nacionalitat espanyola, estar en possessió dels
coneixements de llengua castellana de nivell C2 o superior, amb l’acreditació de la
següent documentació:

- Certificat conforme ha cursat la primària, i/o la secundària, i/o el batxillerat a l’Estat
espanyol.

- Diploma d’espanyol nivell C2 o superior que estableix el Reial Decret 1137/2002,
de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat
totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.

- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials
d’idiomes.

L’exercici es qualificarà com a apte/a o no apte/a, i caldrà la qualificació d’apte/a per
superar la prova i passar a la següent.

3er. Exercici. Prova pràctica (de caràcter obligatori i eliminatori). Màxim: 20 punts

Consistirà en la resolució, per escrit, de dos supòsits de caràcter pràctic proposats per
l’òrgan qualificador immediatament abans de l’inici de l’exercici, i relacionats amb les
funcions, atribucions i comeses pròpies de la plaça objecte de la convocatòria, i relacionats
amb matèries compreses en el temari que figura a l’annex d’aquestes bases.
Durant el desenvolupament d’aquesta prova les persones aspirants podran, en tot
moment, fer ús de la legislació de què vagin proveïdes.

En aquest exercici es valorarà fonamentalment la capacitat de raciocini, la sistemàtica en el
plantejament i formulació de conclusions, i el coneixement i adequació aplicació dels
continguts teòrics.

La durada màxima d’aquesta prova serà de tres hores.

L’òrgan qualificador pot disposar que cada aspirant llegeixi el seu exercici i li pot demanar
els aclariments que consideri oportuns.

Cada supòsit pràctic tindrà una valoració de 10 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 5
punts en cadascun d’ells per a superar l’exercici. En el cas que una persona aspirant no
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obtingui com a mínim la puntuació de 5 punts en el primer supòsit pràctic corregit no es
qualificarà el segon supòsit.

El resultat final serà la suma de la puntuació dels dos supòsits pràctics. Cas que no es
pugui fer la suma per no haver superat un cas pràctic amb un mínim de 5 punts, el
resultat final serà de no apte. Les persones aspirants que obtinguin la qualificació de no
apte en aquest exercici quedaran eliminades del procés selectiu.

La puntuació total de la fase de l’oposició serà la suma de tots els exercicis puntuats
d’aquesta fase.

VUITENA.- DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS

La fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, serà posterior a la fase d’oposició i
consistirà en la valoració dels mèrits i capacitats al·legats i acreditats documentalment
pels/per les aspirants fins al darrer dia de presentació de sol·licituds, i amb la realització
d’una entrevista. La documentació que no s’acompanyi juntament amb la sol·licitud per
aquesta convocatòria no serà valorada, tot i que consti a l’expedient personal. Els mèrits
informats en el curriculum vitae presentat per l’aspirant que no hagin estat
documentalment acreditats no es computaran a efectes de la fase de concurs. No
s’admetran presentació de mèrits en el temps d’esmena.

L’òrgan qualificador valorarà d'acord amb el barem següent:

A) Experiència laboral. Fins a un màxim de 2 punts.

A.1 Per haver exercit funcions iguals o similars a la plaça a proveir:

Per cada mes complet.................................. 0,050 punts.

Els aspirants han d’acreditar documentalment amb un certificat l’experiència laboral i el
temps total.

B) Titulacions acadèmiques: fins a un màxim de 1punt.

Per cada titulació acadèmica, diferent a l’exigida per a prendre part en el procés selectiu,
que tingui relació directa amb la plaça a proveir.

B.1. Postgraus ..................................................0,75 punts
B.2. Màsters i doctorats ......................................... 1 punt

C) Formació professional: fins a un màxim de 3 punts.

Per cursos organitzats o homologats per l'Escola d’Administració Pública de Catalunya o
altres organismes, institucions o empreses similars homologats, amb relació directa amb la
plaça a proveir:
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- Per cursos de durada inferior a 20 hores: 0,20 punts per curs.
- Per cursos de 20 a 40 hores: 0,40 punts per curs.
- Per cursos de 41 a 100 hores: 0,60 punts per curs.
- Per cursos de més de 100 hores: 0,80 punts per curs.

Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al·legats. Si
no ho fan així és computaran com a cursos de durada inferior a 20 hores.

D) Entrevista: fins a un màxim de 4 punts

Consisteix en mantenir una entrevista personal amb l’òrgan qualificador per aclarir o
ampliar aspectes i temes relacionats amb el perfil professional i competències de l’aspirant
per valorar l’adequació a les característiques de la plaça convocada, i es podrà estendre a
la comprovació dels mèrits al·legats i valoració del seu currículum.

La puntuació total de la fase de concurs serà la suma de tots els exercicis d’aquesta fase, i
no pot ser, en cap cas, superior als 10 punts.

NOVENA.- QUALIFICACIONS DELS/DE LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE NOMENAMENT

9.1 La qualificació final de cada aspirant s'obté sumant, a les qualificacions obtingudes a
la fase d'oposició, les obtingudes a la fase de concurs.

9.2 L’òrgan de selecció farà pública la puntuació final del procés selectiu al tauler
d’anuncis i al web d’aquesta Corporació, www.calafell.org. No es podrà declarar
superat en el procés selectiu un nombre d’aspirants superior al de les places
convocades. L’òrgan qualificador elevarà a la Presidència de la Corporació o a qui
delegui la proposta de nomenament com a funcionari de carrera l’aspirant que hagi
obtingut major puntuació.

9.3 Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris.

9.4 Els/les aspirants proposats/proposades hauran de presentar a la secretaria de la
corporació, en el termini màxim de vint dies, els documents acreditatius de les
condicions exigides a la base segona.

9.5 Els qui tinguin la condició de funcionaris públics estan exemptes de justificar
documentalment els requisits que no requereixin actualització. Únicament hauran de
presentar un certificat de l'organisme que custodiï el seu expedient personal i
acreditar la seva condició i les altres circumstàncies de les quals no hi hagi
constància.

9.6 Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats
no presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser
nomenats i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la
responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat.
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EMPATS EN LA PUNTUACIÓ FINAL:

Els possibles empats en la puntuació final es resoldran aplicant els criteris següents:

- En els casos de concurs-oposició, es desfà l’empat a favor de l’aspirant que hagi
obtingut la major puntuació a la fase d’oposició.

- Si persisteix l’empat, es desfarà l’empat a favor de l’aspirant que hagi obtingut la
major puntuació en l’exercici que l’òrgan qualificador consideri més important de
tot el procés selectiu.

- En cas de persistir l’empat en els casos de concurs-oposició, l’òrgan selectiu
acordarà la realització d’una prova extraordinària d’aptitud relacionada amb les
funcions pròpies de la plaça convocada i s’haurà d’anunciar als aspirants amb
antelació suficient, com a mínim de 48 hores.

DESENA.- TAXES D’EXAMEN

L'import dels drets d’examen d’acord amb les ordenances fiscals és de 25,68 €.

ONZENA.- INCIDÈNCIES

L’òrgan qualificador queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre
els acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.

DOTZENA.- RECURSOS

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’alcalde, si aquests actes
decideixen directament o indirectament els fons de l’assumpte, determinen la
impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici
irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d’acord amb els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un
mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant de l’alcalde,
o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a
comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb el
que preveu l’article 10 de la Llei esmentada.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims
decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat
de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i
interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a
partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcalde.

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.
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ANNEX I

TEMARI GENERAL

1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Drets i deures.
2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de

govern.
3. El municipi. El terme municipal. La població. L’organització municipal. Classes

d’òrgans. Competències.
4. L’activitat de les administracions públiques. Principis de l’actuació administrativa. Les

disposicions i els actes administratius. El procediment administratiu. Els registres
administratius.

5. Regulació local de les reserves d’espai a la via pública.
6. Drets i deures de la ciutadania en front l'Administració.
7. Serveis públics locals. Formes de gestió.
8. Els contractes de les administracions públiques. Règim jurídic dels contractes del sector

públic. Els plecs de clàusules tècniques. Potestats i prerrogatives de l’administració en
l’execució del contracte.

9. Les hisendes locals. Els recursos de les hisendes locals. El pressupost general de les
entitats locals.

10. Els bens de les entitats locals. Classes de bens.
11. La responsabilitat patrimonial. El concepte de lesió i les seves notes característiques. Els

requisis d’imputació.
12. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions

públiques.

TEMARI ESPECÍFIC

1. L'ordenació del territori i la planificació urbana.
2. La planificació de la mobilitat i de les vies urbanes: criteris de disseny i ús de la via i

dels espais públics.
3. Sostenibilitat i mobilitat urbana.
4. Salut i mobilitat urbana.
5. Plans directors de mobilitat. Plans directors de bicicletes i vianants.
6. Disseny de carrils bici. La bicicleta com a mitjà de transport urbà i interurbà.
7. Transport públic. Sistemes, organització, equip i instal·lacions. Estacions i

terminals. Integració tarifaria.
8. Transport públic. Disseny de xarxes urbanes en el municipi de Calafell.
9. Disseny i gestió de camins escolars.
10. Anàlisi i gestió de la informació sobre mobilitat:

a. Enquestes de mobilitat; objectius, tipus, metodologies d'elaboració, etc.
b. Estudis de trànsit.
c. Sistemes d'Informació geogràfica.

11. Instruments de planificació.
12. Directrius Nacionals de Mobilitat.
13. Pla de Transport de Viatgers de Catalunya.
14. Pla Director d'Infraestructures.
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15. Plans de mobilitat urbana.
16. Estudis d'avaluació de la mobilitat generada.
17. Plans i dossiers tècnics de seguretat viaria. Reducció de velocitat, rotondes i

senyalització.
18. Plans d’accessibilitat. El codi d'accessibilitat i les mesures de supressió de barreres

arquitectòniques en l'àmbit de la mobilitat i el transport.
19. El Codi d'Accessibilitat a Catalunya.
20. Normativa.
21. Reial Decret Legislatiu 6/2015, pel qual s'aprova el text refós de la llei sobre trànsit,

circulació de vehicles de motor i seguretat viaria.
22. Llei 9/2003, de la mobilitat.
23. Llei 5/1995, d'accés al medi natural.
24. Conceptes generals del Reglament General de Circulació.
25. Text Refés de l'Ordenança Municipal de Circulació de Vianants i Vehicles.
26. Ordenança Municipal de Circulació de Calafell.
27. Ordenança Muicipal de l’Illa de vianants de Calafell.
28. Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Calafell.
29. Característiques de la mobilitat urbana. Relacions d'origen. Repartiment de la

modalitat.
30. Característiques de la mobilitat urbana. Aspectes ambientals i energètics.

Accidentalitat.
31. Conceptes de capacitat i característiques del transit. Nivells de servei.
32. Traçat del viari urbà.
33. Secció transversal del viari urbà.
34. Interseccions.
35. Enllumenat públic.
36. Senyalització horitzontal, vertical i d’obres. Normativa. Manteniment i conservació.
37. Semaforització. Normativa. Manteniment i conservació.
38. Disseny de rotondes.
39. Centres de control de transit.
40. Mesures de pacificació del transit.
41. Plans d'emergència municipals.
42. Reconstrucció d'accidents de transit.
43. Ocupació de la via publica. Autorització i llicència.
44. Contingut i elaboració d'un pla d'aparcaments.
45. L'estacionament en superfície: tipus, regulació i gestió.
46. Aparcaments soterrats. Criteris de disseny. Viabilitat econòmica.
47. Naturalesa dels projectes d'obres. Contingut i procediment d'aprovació.
48. Naturalesa dels projectes d'urbanització. Contingut i procediment d'aprovació.

ANNEX II. MODEL DE SOL·LICITUD”

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Calafell, 9 de desembre de 2016
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El secretari acctal.

Alexandre Pallarès Cervilla
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