
 

Resolució sobre la llista definitiva de persones admeses i excloses en el procés 
d’estabilització mitjançant concurs oposició del Consorci ATMG. Exp. ATMG/3-
2022 

 

Objecte  

Resoldre els candidats que han estat admesos i els que han estat exclosos del procés 
de selecció en el marc del procés d'estabilització del treball temporal del Consorci del 
transport públic de l’àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (Consorci ATMG). 

 

Antecedents 

1. El 23 de maig de 2022, el Consell d’Administració aprova l’oferta pública 
d’estabilització i la modificació de l’oferta aprovada al desembre de 2020, que manté 
a la gerència i incorpora la provisió d’un tècnic del grup B/A, en lloc d’un administratiu 
d’estabilització del grup C.  

2. El 3 d’agost de 2022, la Direcció de Serveis del Departament de Territori autoritza la 
taxa específica de reposició d’una plaça a estabilitzar. 

3. El 27 de desembre de 2022, es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC) l’anunci sobre l’aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir 
convocatòria de procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs 
oposició, d'un lloc de treball de personal laboral del Consorci ATMG (DOGC Núm. 
8820 - 27.12.2022). 

4. L’11 de gener de 2023 va finalitzar el termini per presentar tota la documentació per 
participar en aquest procés de selecció extraordinari d’estabilització. 

5. El 12 de gener de 2023, l’Òrgan Tècnic de Selecció (OTS) va aprovar, un cop 
comprovat el compliment dels requisits per part dels participants, la llista de persones  
admeses excloses en el procés, la valoració provisional de mèrits de cada una de 
les persones admeses i la data de convocatòria de la fase d’oposició. 

 

Llista definitiva de persones admeses i excloses 

El Consorci ATMG ha rebut dues sol·licituds per a participar en aquest procés de 
selecció i, un cop comprovat el compliment dels requisits, el llista definitiu d’admesos i 
exclosos queda de la següent manera: 

Persona aspirant DNI Admès 

Alícia Sánchez López 40????21W Si 

Jordi Roura Ortega 40????61Z Si 

Llista provisional de valoració de mèrits 

Pel que fa a la puntuació obtinguda en mèrits, provisionalment, és la següent: 

Persona aspirant DNI Puntuació 

Alícia Sánchez López 40????21W 46,37 punts 

Jordi Roura Ortega 40????61Z 11,16 punts 



 

 

Convocatòria per a la fase d’oposició 

La data dels exàmens queda convocada amb data, hora i lloc següents: 

Data: 25 de gener de 2023 
Hora: 10h 
Lloc:  Edifici de la Generalitat a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 – Girona) 
Sala: 86 de la 3a. planta 
 

Fonaments de dret  

1. Llei 20/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública. 

2. Disposició addicional 4a del Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de 
mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat a l'ocupació i la 
transformació del mercat de treball. 

3. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

4. Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
local. 

5. VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, amb 
les modificacions acordades per la Comissió Negociadora del conveni únic, pel qual 
es modifiquen determinats punts i paràgrafs dels articles 20 i 22 en relació amb els 
processos d’estabilització de l’ocupació pública. 

 

RESOLC 

 
1. Aprovar aquesta llista definitiva de persones admeses, deixant sense efecte el 

període d’al·legacions per manca de persones excloses. 
2. Aprovar com a valoració provisional de mèrits, la puntuació obtinguda per les 

persones admeses, segons informació facilitada. 
3. Aprovar convocar a aquestes persones admeses a la fase d’oposició per al proper 

25 de gener de 2023, a les 10h, en el lloc indicat anteriorment. 
4. Aprovar publicar aquesta resolució al Web del Consorci ATMG, tal i com estableixes 

les bases reguladores d’aquest procés. 

 

La gerenta del Consorci ATMG 

 

 

 

M. Àngels Arjona Mendoza 
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