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ACTA del tribunal del procés selectiu d’un/a tècnic/a de mobilitat i espais públics mitjançant el
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sistema de concurs-oposició de la plantilla del personal de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

RESULTAT TERCERA PROVA – PROVA PRÀCTICA

El dia 26 de juny de 2018 es realitza la tercera prova del procés selectiu corresponent a la prova pràctica de
la fase d’oposició, que consisteix en portar a terme una prova sobre les tasques del lloc de treball a ocupar,
definides a la Base Primera, apartat 2, de les bases reguladores corresponents.
La prova pràctica ha estat la següent:
«Prova pràctica de mobilitat_ Caldes de Montbui
L’estudi de mobilitat urbana (EMU) de Caldes de Montbui defineix una estratègia per desenvolupar
un conjunt de 59 propostes agrupades en 10 conjunts relacionats amb els modes de transport, el
medi ambient, la seguretat viaria i el desenvolupament de l’estudi als propers anys.
Una de les principals tasques que l’aspirant a tècnic rau en el desenvolupant d’aquestes 59
propostes durant els propers anys.
1. Respecte a aquest punt, com penses que cal organitzar el desenvolupament de les
propostes, quines creus que són més estratègiques per la millora de la mobilitat sostenible a
Caldes?
2. L’EMU proposa actuacions relacionades amb la millora de la mobilitat a peu i bicicleta, com
milloraries la mobilitat a peu? Quin tipus d’actuacions faries per que les bicicletes circulessin
millor pel municipi?
3.

Podries definir els següents conceptes: I.M.D., F.H.P, i xarxa bàsica de carrers.

4. En quins casos implantaries una zona blava? I una zona verda d’aparcament? Que es una
zona de kiss&ride?
5. Que es un intercanviador de transport? Quines avantatges e inconvenients té allargar una
línia de transport públic?
6. Podries dibuixar dos seccions representatives d’un carrer de la xarxa bàsica i d’un carrer de
la xarxa local i justificar perquè fas aquesta distribució?
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7. Caldes té la intenció de semaforitzar la intersecció entre el carrer Bigues i el Carrer Balmes
(els dos de doble sentit)?
Pots dibuixar una planta on es vegi la posició dels semàfors a instal·lar, de les obres
necessàries, de les fases i del cicle aproximat que programaries.

»
Un cop valorada pels membres del tribunal la prova pràctica corresponent a la tercera prova de la fase
d'oposició del procés selectiu, el resultat ha estat el següent:

Nom
RADUAN C M

Puntuació prova temari específic
6,1

Aquesta prova puntua de 0 a 10 punts i cal haver obtingut una puntuació mínima de 5 punts per superar la
prova. Aquest exercici és eliminatori, i per tant resten eliminats del procés selectiu els qui no hagin obtingut
un mínim de 5 punts.
La candidata que segueix al procés selectiu està exempta de realitzar les proves de català i de castellà, pel
que la següent prova a superar és la prova psicotècnica de personalitat, que es durà a terme el dia 28 de
juny de 2018, a les 12 hores, a la consultoria CONSULTANS, situada al carrer Tuset, 23-25, 6 è. 8a. de
Barcelona 08006.
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Caldes de Montbui, 27 de juny de 2018
El president
Joan Busquets Xambó

El secretari
Vicenç Conejos Sáez
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