Informe sobre el desenvolupament del procés de selecció per ocupar el lloc de
treball de Gerent/a del Consorci ATM de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de
Mobilitat.
Exp. ATMG/2-2022
Les bases que han de regir el procés de selecció, mitjançant lliure designació, del lloc
de treball de la gerència del Consorci ATMG, es publiquen, al DOGC, al BOP, a ATRI i
al Web del Consorci ATMG , el 22 i el 24 d’agost de 2022.
En finalitzar el termini, sis persones han presentat sol·licitud per participar en el procés
de selecció.
D’acord amb el punt. 6 de les bases del procés de selecció, el 16 de setembre de 2022,
es constitueix la Comissió de valoració, inicia el procediment previst en el punt 9. de les
mateixes bases i aprova els aspectes a valorar i la seva ponderació per a de les etapes
previstes a les bases reguladores del procés de selecció que ho requereixin.
-

En la primera etapa, es comprova el compliment dels requisits de participació de les
persones que han sol·licitat prendre part en el procés. Tres de les persones queden
descartades per no complir els requisits:
Persona aspirant
JLA 43415???L
MCB 46139???B
NAA 46545???E
AAM 78000???T
CAV 40307???V
EMP 40515???J

Compleix els requisits
SI
SI
NO
SI
NO
NO

Observacions

No acredita el requisit 4.1
No acredita els requisits 4.1 i 4.3
No acredita el requisit 4.1

En la segona etapa, , la comissió de valoració analitza i valora els currículums de totes
les persones que compleixen amb els requisits de participació, amb el següent resultat:
Persona aspirant
JLA
MCB
AAM

Puntuació
75
53
81,5

Les tres persones passen a la següent etapa del procés de selecció.
El 20 de setembre de 2022, l’aspirant JLA, presenta renuncia a continuar en el procés
de selecció i el Consorci ATMG accepta la seva renuncia.
La Comissió de valoració realitza, el 23 de setembre de 2022, la tercera etapa
entrevistant als dos aspirants, amb els següents resultats:
Persones aspirants
MCB
AAM

Etapa 3
84 / 90
88 / 90

En aquesta tercera etapa finalitza el procés de selecció i els resultats obtinguts pels dos
aspirants, són els indicats a continuació:
Persones aspirants
MCB
AAM

Etapa 2
Etapa 3
53,0 / 100
84 / 90
81,5 / 100
88 / 90

Total
137 / 190
169,5 / 190

Atesos els resultats obtinguts durant el procediment, la Comissió de Valoració resol que
l’aspirant AAM, amb NIF 78000???T, és la persona més adient per ocupar el lloc de
gerent/a del Consorci ATMG i trasllada aquest acord a la presidenta del Consell
d’Administració del Consorci ATMG.
El 28 de setembre de 2022, es reuneix el Consell d’Administració del Consorci ATMG.
La presidenta proposa a aquest òrgan de govern el nomenament de AAM, amb NIF
78000???T com a gerent/a del Consorci ATMG.
El Consell d’Administració, acorda resoldre la convocatòria del procés de selecció pel
sistema de lliure designació del gerent/a del Consorci ATMG, nomenant per ocupar
aquest lloc:
AAM, amb NIF 78000???T
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