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Per resolució de la Direcció-gerència del Consorci del Patrimoni de Sitges de data 12 de
novembre de 2021 i número de registre 218/2021, s’ha aprovat la convocatòria pública així con
les bases especifiques de la convocatòria interadministrativa per la provisió definitiva mitjançant
concurs de mèrits del lloc base de tècnic/a superior especialista en gestió cultural del Consorci
del Patrimoni de Sitges.
La convocatòria pública i les bases especifiques de la convocatòria s’han publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (18/11/2021) i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (22/11/2021), obrint el termini de 15 dies hàbils per a la presentació de les
sol·licituds dels aspirants interessats.
Mitjançant decret de la Direcció-gerència del Consorci de data 13 de gener de 2022, núm.
1/2022, es va aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, que va ser exposada
al tauler d’anuncis del Consorci, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sitges, concedintse un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la llista
provisional, per tal que els aspirants poguessin presentar al·legacions. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagin presentat al·legacions, la llista d’aspirants admesos i exclosos es
considera elevada a definitiva.
Havent-se constatat que cap aspirant ha estat admès perquè no complia amb els requisits de la
convocatòria cal declarar-la deserta.
Vista la competència de la Direcció-gerència (e.f) prevista a l’art. 18.6, apartat c) en relació amb
l’apartat d) dels vigents Estatuts del Consorci del Patrimoni de Sitges.
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En conseqüència, la cap de la Unitat del Departament de Recursos Humans del Consorci del
Patrimoni de Sitges, proposa l’adopció de la següent:

RESOLUCIÓ

Primer.- DECLARAR DESERTA la convocatòria interadministrativa per la provisió definitiva per
concurs de mèrits del lloc base de tècnic superior especialista en gestió cultural del Consorci
del Patrimoni de Sitges, d’acord amb les consideracions descrites a la part expositiva d’aquesta
resolució.
Segon.- COMUNICAR el contingut d’aquesta resolució a la Direcció dels Serveis de Recursos
Humans de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sitges, als efectes escaients.
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