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RESULTAT DEFINITIU DEL CONCURS DE CANVI DE DESTINACIÓ PER A LA 
PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL FIX DEL CONSORCI 
DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L’ÀREA DE GIRONA, AUTORITAT TERRITORIAL DE 
MOBILITAT 
 
El 28 de juliol de 2020, es va iniciar el procediment de convocatòria de concurs de canvi 
de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Consorci del 
Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (Consorci ATMG) 
amb els requisits de legalitat i publicitat de la vigent aplicació normativa. 
 
L’14 d’agost de 2020, l’Òrgan Tècnic d’Avaluació va emetre resolució sobre l’aprovació 
de la llista provisional de persones admeses en el concurs de canvi de destinació per a 
la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Consorci ATMG. 
 
El 16 de juliol, l’Òrgan Tècnic d’Avaluació va emetre resolució sobre l’aprovació de la 
llista definitiva de persones admeses en l’esmentat concurs. 
 
El 16 de juliol, l’Òrgan Tècnic d’Avaluació va emetre la valoració provisional de mèrits i 
capacitats de les persones admeses en el concurs de canvi de destinació per a la 
provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Consorci ATMG, així com el resultat 
provisional del concurs. 
 
Complert el termini de deu dies hàbils des de la publicació del resultat provisional, 
l’Òrgan Tècnic d’Avaluació 
 
RESOL 
 
Aprovar el resultat definitiu del concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs 
de treball de personal laboral fix del Consorci ATMG, en compliment de la base 8.2 de 
la convocatòria de referència del mode següent: 
 
LLOC 1 
 
Valoració de mèrits i capacitats 

NIF Valoració 

78000728T 81,01 punts 

 
Candidats que assoleixen una puntuació igual o superior a la mínima 

NIF 

78000728T 

 
LLOC2 
 
Valoració de mèrits i capacitats 

NIF Valoració 

40340636Q 71,40 punts 

 
Candidats que assoleixen una puntuació igual o superior a la mínima 

NIF 

40340636Q 
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Pere Saló i Manera Albert Carenys i Adell 
 
 
 
 
 

 
Benjamín Cubillo i Vidal 
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