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Consorci del Patrimoni de Sitges 
 
ANUNCI sobre l’aprovació inicial del pressupost, la plantilla i la relació de llocs de 
treball del Consorci del Patrimoni de Sitges corresponents a l’exercici de 2020. 
 
Es fa públic que el Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges, en sessió 
de data 26 de novembre de 2019, va aprovar, entre d’altres, els acords següents: 
 
“Primer. Aprovar, de conformitat amb allò que estableix l’article 112 de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, els articles 162 a 169 
del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel R.D.L. 
2/2004, de 5 de març, i resta de normativa vigent aplicable, el Pressupost del 
Consorci del Patrimoni de Sitges per a l’exercici 2020, per un import de 
3.192.240,00 € pel que fa al seu pressupost d’Ingressos, i per un import de 
3.192.240,00 € pel que fa al seu pressupost de Despeses, resultant en 
conseqüència un pressupost equilibrat. 
 
Segon. Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball del Consorci del Patrimoni 
de Sitges per a l’any 2020, d’acord amb els annexos que s’adjunten. 
 
Tercer. Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost del Consorci del Patrimoni de 
Sitges, que seran d’aplicació per a l’exercici 2020, d’acord amb l’annex que 
s’adjunta. 
 
Quart. Exposar al públic el Pressupost General, prèvia la inserció de l’anunci 
corresponent al Butlletí Oficial de la Província i a la seva fixació al tauler d’edictes 
del Consorci, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant del Consell General. El Pressupost es 
considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’haguessin 
presentat reclamacions; en el cas contrari, el Consell General disposarà del termini 
d’un mes per a resoldre-les. 
 
Cinquè. Procedir a trametre còpia del pressupost a l’Il.lm. Sr. Delegat d’Hisenda 
d’aquesta província, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de 
Catalunya a Barcelona – Departament de Governació i Relacions Institucionals–, i 
a l’Honorable Sr. Conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya.” 

 
El Pressupost estarà exposat al públic durant el termini de quinze dies comptadors 
a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a les oficines d’aquest Consorci, c/Davallada, 12, 3a planta, de Sitges, 
en horari de 9 a 15 h. 
 
Sitges, 28 de novembre de 2019 
 
 
La Secretaria delegada 
 
 
Denia Lázaro Ardila 


