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DECRET 
 

Núm. d’expedient 01/BEQUES/2021 Codi XBMQ  

Promotor P2700 Consorci del Patrimoni de Sitges 

Tipus d’expedient  

Objecte 
Concessió de dues beques de col·laboració amb el Consorci 
del Patrimoni de Sitges per treballs de suport amb el 
Departament de Conservació. 

Destinataris  CIF/DNI  

Núm. op. comptable 

220210002199 
220210002200 
220219000029 
220219000030 

Import total 9.708,00 € 

Altres serveis  

Ref. interna  
Acte de 
referència VNIS 

137/2017 
131/2021 
159/2021 

En tant que ens consorcial públic de caràcter local, el Consorci del Patrimoni de Sitges 

(CPS) té per objecte la preservació, documentació, conservació i difusió del patrimoni 

històric, artístic i cultural de Sitges i el coneixement de l'art en general i la gestió dels 

equipaments adscrits i la prestació dels serveis propis d'aquest àmbit. 

Atesa la conveniència del CPS de concedir dues beques de col·laboració amb l’objectiu 

del perfeccionament docent del beneficiari per tal de completar la formació teòrica-

pràctica i la preparació professional de dos titulats universitaris, mitjançant la realització 

de tasques de suport al Departament de Conservació del CPS. 

Per decret de data 18 de setembre de 2017 de la Direcció-gerència del CPS i número 

de registre 137/2017, es va aprovar l’adhesió al text refós de les bases generals per a 

la convocatòria i l'atorgament de beques de col·laboració a desenvolupar en l'àmbit de 

la Diputació de Barcelona i dels seus organismes públics, segons Dictamen núm. 56/14 

de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprovat en sessió de data 27 de febrer 

de 2014 i publicat al BOP de Barcelona el 10 de març de 2014 i posteriorment modificat 

segons Dictamen núm. 83/2018 de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 

aprovat en sessió de data 22 de març de 2018 i publicat al BOP de Barcelona el 26 

d’abril de 2018. 
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Per decret de data 22 de juny de 2021 i número de registre 131/2021 de la Direcció-

gerència (e.f.) del CPS, es va aprovar la Convocatòria de dues beques de col·laboració 

amb el Consorci del Patrimoni de Sitges per treballs de suport amb el Departament de 

Conservació. 

L’esmentada convocatòria es va publicar al BOPB de data 1 de juliol de 2021. 

Per decret de data 23 de juliol de 2021 i número de registre 159/2021 de la Direcció-

gerència (e.f.) del CPS, es va aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, 

que va ser publicada al web www.museusdesitges.cat amb el termini  de10 dies hàbils 

comptadors des de l’endemà de la seva  publicació per tal de que les persones aspirants 

poguessin formular les al·legacions que consideressin convenients. 

Atès que no es va presentar cap al·legació, la llista provisional d'aspirants admesos i 

exclosos ha estat considerada com a definitiva. 

Una vegada examinades les sol·licituds presentades pels aspirants i donat que  a criteri 

de l’òrgan tècnic de valoració no s’ha realitzat la convocatòria dels aspirants a una 

entrevista personal, han estat seleccionades les senyores ANA MARZEMIN VALLÈS i 

MIRIAM LOZANO CARBÓ d’acord amb l’informe que es transcriu a continuació de data 

14 de setembre de 2021: 

 

“INFORME VALORATIU DE LES CANDIDATURES A LES BEQUES DE COL·LABORACIÓ 
EN EL CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES 2021-2022 

Reunits els sota signats, Pere Izquierdo i Tugas, director-gerent (en funcions), Anna Llanes 
Tuset, cap del Departament de Conservació, Pep Pascual Peris, Restaurador dels museus  i 
actuant com a secretari en nom i representació per delegació de la cap del Departament 
d’administració del Consorci del Patrimoni de Sitges, Lourdes Dorado Altamirano, en data 14 de 
setembre de 2021 formulen el present INFORME VALORATIU dels mèrits als candidats a les 
beques de col·laboració en el Consorci del Patrimoni de Sitges 2021-2022. 

ANTECEDENTS  

I.- Per resolució de la Direcció-gerència (e.f.)  del Consorci del Patrimoni de Sitges 22 de juny de 
2021 i número de registre 131/2021, es va aprovar la convocatòria de dues beques de 
col·laboració amb el Consorci del Patrimoni de Sitges per treballs de suport amb el Departament 
de Conservació per a col·laborar en el desenvolupament de les següents tasques:  

 Participació a les tasques de suport tècnic al Departament de conservació amb tasques de 
conservació i restauració per abordar la conservació – restauració d’elements etnològics de 
la col·lecció Romanticisme del Museu Romàntic Can Llopis de Sitges, bàsicament del celler 
de l’esmentat museu, constituïts bàsicament per metall, i fusta i, en algunes peces amb cuir. 
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 Suport a en tots els treballs museològics vinculats amb els treballs de conservació / 
restauració del conjunt de peces com fotografiar els processos i col·laborar en la confecció 
dels expedients / informes de restauració, en els treballs de magatzematge provisional (fins 
a la seva presentació definitiva als llocs corresponents, prèvia a l’obertura del museu), 
col·laboració en el siglatge d’aquelles peces en les que a causa de les intervencions 
realitzades o pel seu estat de conservació s’hagin esborrat els números d’inventari. 
Finalment, col·laboració en altres tasques que es portin a terme a nivell de conservació / 
restauració dins el Departament de Conservació. 

II.- El referit acord fou publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 1 de 
juliol de 2021. 

III.- El termini de presentació de candidatures s’inicià el 2 de juliol de 2021, i es tancà als deu 
dies hàbils, es a dir el 15 de juliol del mateix any, presentant-se 15 candidats. 

IV.- Tots 15 candidats van ser tots acceptats en complir els requisits exigits i es va aprovar la 
llista d’admesos per resolució de la Direcció-gerència (e.f.) de data 23 de juliol de 2021 i número 
de registre 159/2021. 

La documentació presentada ha estat puntuada d’acord amb el que estableix la convocatòria. 

NORMATIVA D’APLICACIÓ  

Bases de la convocatòria publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 1 
de juliol de 2021, i aquella normativa complementària, correlativa i concordant. 

CONSIDERACIONS 

- Primera 

Tots els 15 aspirants han resultat admesos. 

- Segona  

Un cop realitzada l’esmentada valoració, la puntuació corresponent als curricula vitarum 
obtinguda per cada aspirant figura en el quadre següent sota el número de registre d’entrada 
de la seva sol·licitud : 

Núm. 
registre 

sol·licitud 

Màster, 
postgrau o 
doctorat. 

(màxim de 20 
punts) 

Formació 
complementària 

relacionada 
(màxim de 30 

punts) 

Activitats 
similars a 
(màxim de 
30 punts) 

Estudis, 
investigació, 
publicacions 

(màxim de 10 
punts) 

Altres 
mèrits 

(màxim de 
10 punts) 

TOTAL 
CV 

243 20,00 0,00 4,60 0,00 0,00 24,60 

245 20,00 0,00 0,00 7,00 10,00 37,00 

246 20,00 5,50 2,40 0,00 10,00 37,90 

247 20,00 20,00 1,92 0,00 0,00 41,92 

248 20,00 20,00 18,65 0,00 8,40 67,05 
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249 20,00 10,00 2,00 0,00 2,23 34,23 

250 20,00 10,00 0,00 0,00 1,00 31,00 

251 20,00 20,00 0,00 0,00 2,06 42,06 

252 20,00 30,00 10,08 0,00 0,00 60,08 

253 20,00 30,00 30,00 0,00 10,00 90,00 

254 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 

255 20,00 15,54 22,44 0,00 7,65 65,63 

256 20,00 18,39 28,91 3,00 7,24 77,54 

257 20,00 21,20 30,00 0,00 10,00 81,20 

259 20,00 1,66 0,135 0,00 0,00 21,795 

- Tercera 

De conformitat amb el que s’estableix ens la base 4.2 de la convocatòria d’aquest procés 
selectiu, en funció de les puntuacions obtingudes, queden exclosos de les entrevistes els 
aspirants que han obtingut una puntuació inferior a 60 punts, d’acord amb la següent relació: 

Núm. registre 
sol·licitud 

TOTAL CV 

243 24,60 

245 37,00 

246 37,90 

247 41,92 

249 34,23 

250 31,00 

251 42,06 

254 20,00 

259 21,795 

De conformitat amb el que s’estableix la base 4.2 de la convocatòria d’aquest procés selectiu, 
a criteri de l’òrgan tècnic de valoració es considera que no és necessari convocar als 
aspirants a una entrevista personal donat que amb la valoració dels CV s’ha pogut decidir la 
vàlua, la capacitat i l’adequació de cada aspirant al lloc a proveir. 

- Quarta  

Els candidats que han igualat o superat la puntuació de 60 punts, són: 

Núm. registre 
sol·licitud 

TOTAL CV 

248 67,05 
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252 60,08 

253 90,00 

255 65,63 

256 77,54 

257 81,20 

- Cinquena  

S’han seleccionat els 2 aspirants amb la nota més alta. 

 

INFORME 

Vist el damunt dit, i en base als mèrits acreditats i a la puntuació obtinguda, es proposa  

- Primer  

Proposar als candidats números 253 i 257, corresponents a ANA MARZEMIN VALLÈS i 
MIRIAM LOZANO CARBÓ respectivament, per a l’obtenció de les beques de col·laboració 
per treballs de suport amb el Departament de col·leccions del Consorci del Patrimoni de 
Sitges, establint com a data d’inici de la beca el dia 1 d’octubre de 2021. 

- Segon 

Elevar el present informe a la Direcció-gerència (e.f.) del Consorci del Patrimoni de Sitges 
per tal que procedeixi al nomenament de les dues respectives aspirants. 

- Tercer 

De conformitat amb allò que es disposa en la base número 9 de la convocatòria d’aquest 
procés selectiu, la Direcció-gerència (e.f.) del Consorci de Patrimoni de Sitges, per aprovar 
la proposta d’adjudicació de les beques, emetrà la corresponent resolució en el termini màxim 
de tres mesos des de la data final de presentació de sol·licituds. 

La resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la a l’adreça 
d’Internet www.museusdesitges.cat. 

Del què s’informa, llevat de superior criteri millor fonamentat fàcticament o jurídica i es signa 
digitalment el present informe” 

D’acord amb el previst a l’article 18.11 dels estatuts del CPS, correspon a la Direcció-

gerència la competència per aprovar les bases, la convocatòria i l’atorgament de 

beques. 

Vist l’anterior, la Cap del Departament de Conservació del Consorci del Patrimoni de 

Sitges, proposa la següent 
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RESOLUCIÓ 

Primer.- APROVAR la concessió de dues beques de col·laboració per a la realització 

de tasques de suport i col·laboració amb el Departament de Conservació a les senyores 

ANA MARZEMIN VALLÈS i MIRIAM LOZANO CARBÓ amb data d’inici l’1 d’octubre de 

2021 i fins el 31 de març de 2022, tot d’acord amb l’informe valoratiu emès per l’òrgan 

tècnic de valoració, en data 14 de setembre de 2021. 

Segon.- APROVAR l’anul·lació de les autoritzacions de despesa (A) aprovades amb 

anterioritat per adequar la despesa als nous efectes de la concessió de beques, d’acord 

amb el següent detall: 

Exercici 
Aplicació 

pressupostària 
Import Autoritzat 

Número 
d’operació 
d’anul·lació 

2021 333.48101 6.472,00 € 220210002190 

2022 333.48101 3.236,00 € 220219000028 

Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa pluriennal de 9.708,00 € a raó de 

l’import de 4.854,00 € per cada beca, amb càrrec a l’aplicació pressupostària i exercicis 

següents: 

Exercici lmport Programa Econòmic 

2021 4.854,00 € 333 48101 

2022 4.854,00 € 333 48101 

tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i resta supeditat 

a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament de 

les obligacions derivades de la concessió de les beques. 

Quart.- DONAR compte de la present resolució a la propera reunió de la Comissió 

Executiva, per al seu coneixement. 

Cinquè.- NOTIFICAR els acords precedents a les senyores ANA MARZEMIN VALLÈS 

i MIRIAM LOZANO CARBÓ. 
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Sisè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis i/o 

seu electrònica del Consorci del Patrimoni de Sitges la present resolució, pel general 

coneixement. 

 

 

La Cap del Departament       L’Interventor delegat 

de Conservació       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista l’anterior proposta la resolc de conformitat en virtut de la competència prevista a 

l’article 18.11 dels estatuts del Consorci que atribueix a la Direcció-gerència la 

competència per aprovar les bases, la convocatòria i l’atorgament de beques. 

 

 

El director-gerent (e.f.) 

 

 

 

ANNA M 
LLANES 
TUSET - DNI 

 
(TCAT)

Firmado digitalmente por ANNA M 
LLANES TUSET - DNI  
(TCAT) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, o=Consorci del Patrimoni de 
Sitges, 2.5.4.97=VATES-P5800036E, 
ou=Treballador públic de nivell alt, 
sn=LLANES TUSET - DN , 
givenName=ANNA M, 
serialNumber=IDCES , 
cn=ANNA M LLANES TUSET - DNI 

 (TCAT) 
Fecha: 2021.09.16 15:26:22 +02'00'

Gerard 
Santafe 
Civit - DNI 

V (SIG)

Firmado 
digitalmente por 
Gerard Santafe 
Civit - DNI 

 (SIG) 
Fecha: 
2021.09.16 
18:39:04 +02'00'

PERE 
IZQUIERDO 
TUGAS - DNI 

 (SIG)

Firmado digitalmente 
por PERE IZQUIERDO 
TUGAS - DNI  
(SIG) 
Fecha: 2021.09.17 
09:19:43 +02'00'

Pàgina 7
Codi Segur de Verificació (CSV): c748629b64bfcf2d8dd1   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Metadades del document

Tipologia documental
2021/0000192

Tipus documental Resolució

Núm. expedient

Títol DECRET Concessió de dues beques de col·laboració amb el Consorci del
Patrimoni de Sitges per treballs de suport amb el Departament de
Conservació.

Signatari Acte Data acte

Signatures

ANNA M LLANES TUSET (TCAT) Signa 16/09/2021 15:26
Gerard Santafe Civit (SIG) Signa 16/09/2021 18:39
PERE IZQUIERDO TUGAS (SIG) Signa 17/09/2021 09:19

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
c748629b64bfcf2d8dd1

QR
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