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     DECRET 
 
 
Elevar a definitiva i aprovar la relació de persones admeses i excloses i publicar 
el nomenament de l’òrgan de selecció, corresponent al procés selectiu per a la 
provisió d’una plaça de Tècnic/a Superior Restaurador/a de la plantilla laboral del 
Consorci del Patrimoni de Sitges (2CPSCM/22), inclosa en l’oferta extraordinària 
d’estabilització de l’ocupació temporal del Consorci del Patrimoni de Sitges 
(Expedient núm. CPSI/2022/0012420). 
 
Per Decret de la presidència delegada del Consorci del Patrimoni de Sitges, de data 28 
de maig de 2022, número 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, la qual va ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8679A, ambdós de 31 
de maig de 2022, havent-se rectificat els esmentats anuncis per publicació en la mateix 
Butlletí i Diari número 8686, de dates 8 de juny i 10 de juny de 2022, respectivament. 
 
Per Decret de la Direcció Gerència del Consorci del Consorci del Patrimoni de Sitges, 
de data 7 de febrer de 2023, número registre 30/23, rectificat per Decret de la mateixa 
Direcció-Gerència de data 9 de febrer de 2023, amb número de registre 34/23, es va 
resoldre aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos i el nomenament 
de l’òrgan de selecció, corresponent al procés selectiu per a la provisió d’una plaça de 
Tècnic/a Superior Restaurador/a (2CPSCM/22), inclosa en l’esmentada oferta 
extraordinària d’estabilització d’ocupació temporal del Consorci del Patrimoni de Sitges. 
 
D’acord amb el que preveuen les bases generals de l’esmentada convocatòria, 
publicades el dia 4 de novembre de 2022 en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, així com el corresponent anunci de referència al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya el dia 11 de novembre de 2022, amb número 8791,  aquesta relació va 
ser publicada en el  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 16 de febrer de 
2023, amb número 8856, i al Tauler d’anuncis del Consorci del Patrimoni de Sitges, i, a 
més, a la pàgina web del Consorci del Patrimoni de Sitges, establint-se un termini de 10 
dies hàbils per formular esmenes i reclamacions, a comptar a partir de la publicació de 
l’anunci en la referida pàgina web, segons preveu la base genera setena. 
 
En no haver-se presentat cap esmena ni reclamació en el termini establert, que va finir 
el dia 2 de març de 2023, d’acord amb el que disposa l’article 78 del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals 
i de conformitat amb la base general quarta, la relació provisional d’aspirants admesos 
i exclosos es considerarà elevada a definitiva així com el nomenament de les persones 
que configuren l’òrgan de selecció del procés selectiu. 
 
Vist el que disposa la base general onzena, en relació al règim d’impugnacions, entre 
d’altres, de les resolucions d’aprovació de les llistes definitives d’admesos i exclosos.  
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Atès que el procediment de selecció de les persones aspirants es realitzarà mitjançant 
el sistema de concurs, procedeix instar la constitució de l’òrgan de selecció als efectes 
d’establir la data d’inici del procés selectiu i el seu desenvolupament, d’acord amb les 
previsions contingudes en les bases generals i específiques del mateix. 
 
Atès que correspon l’aprovació d’aquesta resolució a la Direcció-Gerència del Consorci 
del Patrimoni de Sitges, en l’exercici de les competències previstes a l’article 18 apartat 
6.d) dels seus estatuts, en matèria de personal.  
 
En virtut de tot això, la cap de la Unitat de Recursos Humans del Consorci del Patrimoni 
de Sitges, proposa l’adopció de la següent:  
 
 
 
 

RESOLUCIÓ 
 
 
 

Primer.- ELEVAR A DEFINITIVA I APROVAR la relació de persones admeses i 
excloses i publicar el nomenament de l'òrgan de selecció, corresponent al procés 
selectiu per a la provisió d'una plaça, pel sistema de concurs de mèrits, de Tècnic/a 
Superior Restaurador/a (2CPSCM/22) de la plantilla laboral del Consorci del Patrimoni 
de Sitges, inclosa en l'oferta extraordinària d'estabilització de l'ocupació temporal del 
Consorci del Patrimoni de Sitges, els quals figuren com annex d’aquesta resolució. 
 
Segon.- PUBLICAR aquesta resolució en el Tauler d'anuncis del Consorci del Patrimoni 
de Sitges (carrer Davallada, 12, 3 planta, 08870 de Sitges) i en 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 del procés selectiu. 
 
Tercer.- Procedir a instar la constitució de l’òrgan de selecció nomenat als efectes 
d’establir la data d’inici del procés selectiu i el seu desenvolupament, d’acord amb les 
previsions contingudes en les bases generals i específiques del mateix. 
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC CPSI/2022/0012420
Codi XGL

Promotor

Tramitador Cons. del Patrimoni de Sitges

Codi classificació

Cons. del Patrimoni de Sitges

G0102 Oferta pública / PAMO

Títol Elevar a definitiva i aprovar la relació de persones admeses i excloses i
publicar el nomenament de l'òrgan de selecció, corresponent al procés
selectiu per a la provisió d'una plaça de Tècnic/a Superior Restaurador/a de la
plantilla laboral del Consorci del Patrimoni de Sitges (2CPSCM/22), inclosa en
l'oferta extraordinària d'estabilització de l'ocupació temporal del Consorci del
Patrimoni de Sitges.

Objecte Elevar a definitiva i aprovar la relació de persones admeses i excloses i
publicar el nomenament de l'òrgan de selecció, corresponent al procés
selectiu per a la provisió d'una plaça de Tècnic/a Superior Restaurador/a de la
plantilla laboral del Consorci del Patrimoni de Sitges (2CPSCM/22), inclosa en
l'oferta extraordinària d'estabilització de l'ocupació temporal del Consorci del
Patrimoni de Sitges.

Destinataris - CIF/DNI

Op. Comptable -

Altres serveis

Ref. Interna

Acte de referència D 93/2022 Cons. del Patrimoni de Sitges
D 34/2023 Cons. del Patrimoni de Sitges
D 30/2023 Cons. del Patrimoni de Sitges

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable Ens SP JULIA LAGO CANTALAPIEDRA
(SIG)

Proposa 17/03/2023, 10:45

Director/a - Gerent/a Ens SP Merce Munne Dedeu (SIG) Resol 20/03/2023, 12:30

Documents vinculats
Llistat(1c6eacc24075e7ab835a)

Perfil Signatari Data signatura

17/03/2023, 10:45JULIA LAGO CANTALAPIEDRA (SIG)Responsable Ens SP
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Annex al decret per elevar a definitiva i aprovar la relació de persones admeses i 
excloses i publicar el nomenament de l’òrgan de selecció, corresponent al procés 
selectiu per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a Superior Restaurador/a de la 
plantilla laboral del Consorci del Patrimoni de Sitges (2CPSCM/22), inclosa en 
l’oferta extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal del Consorci del 
Patrimoni de Sitges (Expedient núm. CPSI/2022/0012420). 
 
 
1. Relació definitiva de persones admeses:  

 

Identificació Persones aspirants NIF 

Balaguer Farré, Cristina ***4761** 

Bujalance Cuesta, Irene ***4192** 

Pascual Peris, Josep ***3815** 

 
2. Òrgan seleccionador: 

 

Titulars  Suplents 

Sra. Mercè Munné Dedeu, presidenta   Sr. Joan Balanyà Galimany, president 

Sra. Mª Dolores Jurado Jiménez, vocal Sra. Mª Teresa Sala Pietx, vocal  

Sra. Rosa Fonts Forcadell, vocal Sra. Maria Núria Folch Viñals, vocal 
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Metadades del document

Tipologia documental
CPSI/2022/0012420

Tipus documental Llistat

Núm. expedient

Títol Relació definitiva de persones aspirants admeses i publicació del
nomenament de l'òrgan de selecció corresponent al procés selectiu per a la
provisió d'una plaça de Tècnic/a Superior Restaurador/a de la plantilla laboral
del Consorci del Patrimoni de Sitges (2CPSCM/22).

Codi classificació G0102 - Oferta pública / PAMO

Signatari Acte Data acte

Signatures

Responsable Ens SPJULIA LAGO CANTALAPIEDRA
(SIG)

Signa 17/03/2023 10:45

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
1c6eacc24075e7ab835a

QR
https://seuelectronica.diba.cat
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