
ALTRES SUBJECTES EMISSORS

CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES

ANUNCI sobre aprovació de la relació provisional de persones admeses i excloses i el nomenament de
l'òrgan de selecció corresponent al procés selectiu per a la provisió d'una plaça, pel sistema de concurs de
mèrits, d'oficial de manteniment de la plantilla laboral del Consorci del Patrimoni de Sitges (4CPSCM/22),
inclosa en l'oferta extraordinària d'estabilització de l'ocupació temporal del Consorci del Patrimoni de
Sitges.

Per Decret de la Presidència delegada del Consorci del Patrimoni de Sitges, de data 28 de maig de 2022,
número de registre 93/22, s'aprovà l'oferta extraordinària d'estabilització de l'ocupació temporal del Consorci,
de conformitat amb el que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció
de la temporalitat en l'ocupació pública, havent-se publicat el detall de les places ofertes en el Butlletí Oficial
de la Província (BOPB) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 8679A, ambdós de 31
de maig de 2022. Els esmentats anuncis van ser rectificats per publicacions de dates 8 de juny en el BOPB i 10
de juny en el DOGC número 8686.

Així mateix, per Decret de la Presidència delegada del Consorci del Patrimoni de Sitges de data 28 d'octubre de
2022 i número de registre 321/22, han estat aprovades les bases generals i específiques reguladores dels
processos selectius de les places ofertes, les quals han estat publicades en el BOPB en data 4 de novembre de
2022 i en el DOGC número 8791, en data 11 de novembre de 2022.

Per Decret de la Direcció-Gerència del Consorci de data 14 de novembre de 2022, amb número de registre
336/22, es resol convocar els processos selectius compresos dins l'oferta extraordinària d'estabilització del
Consorci del Patrimoni de Sitges, un total de quatre, publicada en el BOPB en data 16 de novembre de 2022 i
en el DOGC núm. 8797 en data 21 de novembre de 2022.

De conformitat amb el que preveuen els bases generals de les convocatòries, finalitzat el termini de
presentació d'instàncies, és procedent aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos i nomenar el
corresponent òrgan de selecció.

Per Decret de la Direcció-Gerència del Consorci de data 3 de febrer de 2023, amb número de registre 25/23,
es resol aprovar la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos i el nomenament del òrgan de selecció,
corresponent a procés de selecció d'una plaça d'Oficial/a Manteniment (4CPSCM/22) de la plantilla laboral, en
els següents termes:

“Primer. APROVAR la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, corresponent al procés selectiu de la
plaça d'Oficial/a de Manteniment (4CPSCM/22), que apareixen com a l'annex d'aquesta resolució.

Segon. ESTABLIR que aquesta relació es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler
d'anuncis del Consorci del Patrimoni de Sitges, i, a més, es podrà consultar a la pàgina web del Consorci del
Patrimoni de Sitges (https://museusdesitges.cat/ca/oferta-extraordinaria-destabilitzacio-2022). A tots els
efectes, la publicació dels diferents anuncis en la pàgina web del Consorci del Patrimoni de Sitges determinarà
l'inici del còmput de terminis, d'acord amb el que preveu la base general setena.

Tercer. CONCEDIR un termini de deu dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Les al·legacions
presentades es resoldran en el termini de 30 dies naturals a partir de l'endemà de la data de finalització del
termini de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest període sense que s'hagi dictat cap resolució,
les al·legacions s'entendran desestimades.

Quart. ESTABLIR que, si no s'hi presenta cap reclamació en el termini de deu dies hàbils, o si aquestes són
desestimades, de conformitat amb la base general quarta, aquestes llistes provisionals d'aspirants admesos i
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exclosos s'elevaran a definitives.

Cinquè. NOMENAR l'òrgan de selecció corresponent a la convocatòria 4CPSCM/22 d'una plaça d'Oficial/a de
Manteniment, i determinar la designació nominal dels seus membres, segons el detall que figura a continuació:

Titulars Suplents

Sr. Joan Balanyà Galimany, president Sra. Mónica Porta García, presidenta Sra. Júlia Lago Cantalapiedra, vocal
Sra. Mª Isabel Eroles Soler, vocal Sra. Yolanda Jiménez Ruiz, vocal Sra. Mercè Carbó Castro, vocal

D'acord amb el que preveu la base general cinquena, punt 2, de les reguladores dels processos selectius
inclosos en l'oferta extraordinària d'estabilització del Consorci del Patrimoni de Sitges, el secretari serà
nomenat pel Tribunal Qualificador, d'entre el seus membres”.

Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, del procés de selecció d'una plaça d'Oficial/a de Manteniment:

Aspirants admesos

Identificació Persones aspirants NIF

BALCELLS PRIETO, ANDRÉS ***3593**

COBO CORDERO, JORDI ***6870**

Aspirants exclosos

Identificació Persones aspirants NIF

Cap -

Sitges, 7 de febrer de 2023

Merce Munne Dedeu

Directora gerenta

(23.038.068)
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