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DECRET 
 

 

Núm. d’expedient 
 

01/BEQUES/2021 
 

Codi XBMQ  

 

Promotor 
 

P2700 Consorci del Patrimoni de Sitges  

 

Tipus d’expedient 

 

 

Objecte 

 

Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos de la 
convocatòria 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  
 

Import total  

 

Altres serveis 

 

Ref. interna 
 

 

Acte de 
referència VNIS 

137/2017 
131/2021 

 

Per resolució de la Direcció-gerència (e.f.) del Consorci del Patrimoni de Sitges de data 
22 de juny de 2021 i número de registre 131/2021, es va aprovar la convocatòria i les 
bases específiques per a la concessió de dues beques de col·laboració amb l’objectiu 
del perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la formació teòrica- 
pràctica i la preparació professional de dos titulats universitaris, mitjançant la realització 
de tasques de suport i col·laboració amb el Departament de Conservació del Consorci 
del Patrimoni de Sitges. 

 

La corresponent convocatòria i les bases específiques van ser publicades al BOPB de 
data 1 de juliol de 2021, obrint el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la 
publicació per la presentació de sol·licituds de les persones interessades 

 

 

Atès que finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció-gerència (e.f.) del 
Consorci ha de dictar resolució declarant aprovada la llista d’admesos i exclosos. 

 

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 llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, que seguidament 
es transcriu, en relació amb la convocatòria i les bases específiques per a la concessió 
de dues beques de col·laboració amb l’objectiu del perfeccionament docent dels 
beneficiaris per tal de completar la formació teòrica-pràctica i la preparació professional 
de dos titulats universitaris, mitjançant la realització de tasques de suport i col·laboració 
amb el Departament de Conservació del Consorci del Patrimoni de Sitges: 

 
 

ADMESOS 

243 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

259 
 

Per reduir els riscos que pot comportar aquesta publicació tot garantint els seus drets, 
les dades es presenten pseudonimitzades. Per tant, s’han substituït les dades 
identificatives de nom i cognoms de l’aspirant per un codi lliurat a la persona interessada i 
que aquesta utilitzarà a l’efecte d’informar-se de les qualificacions i valoracions 
obtingudes. Aquest codi serà el número corresponent al registre d’entrada de la sol·licitud 
presentada en el registre del CPS. 

 

Les persones aspirants podran formular les al·legacions que considerin convenients en 
el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la llista 
provisional de persones admeses i excloses. Les al·legacions presentades es resoldran 
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en el termini dels 30 dies hàbils següents a comptar des de la presentació de les 
mateixes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions 
s’entendran desestimades. Si es presenten al·legacions a la llista d’aspirants admesos i 
exclosos, aquesta llista es farà pública amb els resultats. Si no se’n presenten, es 
considerarà elevada a definitiva i no caldrà tornar-la a publicar. 

 

 

Segon.- Publicar la llista provisional i definitiva de les persones admeses i excloses al 
web  www.museusdesitges.cat. 

 

 

 

 

Sitges, 
La cap del Departament de Conservació 
del Consorci del Patrimoni de Sitges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista l’anterior proposta la resolc de conformitat, 

Sitges, 
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 - DNI 

 givenName=ANNA M, 
serialNumber=IDCES-  cn=ANNA M 
LLANES TUSET - DNI  (TCAT) 
Fecha: 2021.07.23 09:09:52 +02'00'

PERE IZQUIERDO 
TUGAS - DNI 

 
(AUT)

Firmado digitalmente 
por PERE IZQUIERDO 
TUGAS - DNI 

 (AUT) 
Fecha: 2021.07.23 
10:17:25 +02'00'
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Metadades del document

Tipologia documental
2021/0000192

Tipus documental Resolució

Núm. expedient

Títol DECRET Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos de la
convocatòria 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 23/07/2021 09:09
PERE IZQUIERDO TUGAS (AUT) Signa 23/07/2021 10:17

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
22ca384156f9ebc9b1fd
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