
 
 
 
 

RESOLUCIÓ 
 
 
El 5 de setembre de 2020, es va iniciar el procediment de convocatòria per a la 
cobertura en torn de promoció interna d'1 plaça de director d’àrea, en règim laboral 
mitjançant concurs de l’àrea de la integració tarifària del Consorci de l'Autoritat del 
Transport Metropolità de Barcelona (en endavant ATM), amb els requisits de legalitat i 
publicitat de vigent aplicació normativa. 
 
El 16 de setembre de 2020, el Director General de l’ATM va emetre resolució sobre 
l’aprovació del Llistat Provisional de persones admeses en la cobertura de promoció 
interna d’una plaça de director d’àrea mitjançant concurs de l’àrea de la integració 
tarifària a l’ATM. 
 
El 23 de setembre de 2020, el Director General de l’ATM va emetre resolució sobre 
l’aprovació del Llistat Definitiu de persones admeses en l’esmentada convocatòria.  
 
El 28 de setembre de 2020, l’òrgan de selecció format pel Sr. Josep Caldú i Cebrián, 
Director de l’Àrea de Gerència, el Sr. Álvaro Ramírez  Salvador-Bou, Director de l’Àrea 
d’Assessoria Jurídica i Contractació i el Sr. Josep Moya i Matas, representant dels 
treballadors del Consorci, va emetre la valoració provisional de mèrits per a la 
cobertura en torn de promoció interna de la plaça de director d’àrea. 
 
El 29 de setembre de 2020, l’òrgan de selecció va emetre la valoració definitiva de 
mèrits per a la cobertura en torn de promoció interna de la plaça de director d’àrea. 
 
Finalment, el 30 de setembre de 2020, l’òrgan de selecció va emetre resolució 
proposant, en compliment de l’article 8 de les bases de la convocatòria de referència, 
la contractació de la persona aspirant que havia obtingut la millor puntuació. 
 
En virtut de les competències atorgades en matèria de personal al Director General de 
l’ATM, d’acord amb el que estableix l’article 2.2 del Reglament de Règim Interior, i en 
compliment dels articles 12 i 21.2 dels Estatuts del Consorci, aprovats per Acord de 
Govern de data 21 de febrer de 2017. 
 
 
 
RESOLC: 
 
Aprovar la contractació de la persona aspirant que va obtenir la millor puntuació, per 
a la cobertura en torn de promoció interna de la plaça de director d’àrea, en règim 
laboral, adscrita a l’àrea de la integració tarifària, del Consorci de l’Autoritat del 
Transport Metropolità de Barcelona.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Procedir a la contractació de la persona aspirant en els terminis establerts en les 
Bases de la Convocatòria. 
 
 
 
 
 
 
Pere Torres Grau 
Director General 
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