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Convocatòria de provisió del lloc de treball de la Direcció-gerència del Consorci del 
Patrimoni de Sitges 

Resultats de la convocatòria interadministrativa per la provisió del lloc de treball de la Direcció-
gerència del Consorci del Patrimoni de Sitges 

Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos. 

D’acord amb el decret de la Presidència Delegada del Consorci del Patrimoni de Sitges de data 
10 de 2021 de 2021 i número de registre 182/2021, es fa pública la relació dels aspirants 
admesos i exclosos, tenint ben present que per tal de realitzar aquesta consulta i als efectes de 
garantir el respecte i la confidencialitat de les dades dels aspirants en el marc del dret fonamental 
a l'autodeterminació informativa segons el que s'estableix a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, cal disposar del número 
corresponent al registre d'entrada de la sol·licitud presentada. 

També es va públic la llista d’aspirants admesos exempts de realitzar la prova de llengua 
catalana, d’acord amb l’exempció prevista a la base primera d’aquest convocatòria. 

Aquesta llista s'exposarà en el Tauler d’anuncis de la Diputació de Barcelona – Minerva, núm. 4, 
a més de poder-se consultar a la web de la Diputació de Barcelona (http://www.dibacat), a la 
Intradiba i a la web del Consorci del Patrimoni de Sitges (www.museusdesitges.com), i es 
concedirà un termini de deu dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Les al·legacions 
presentades es resoldran en el termini dels 30 dies hàbils següents a comptar de la presentació 
de les mateixes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions 
s’entendran desestimades. 

Aspirants admesos 

Núm. Registre Entrada instància 

239 

Aspirants exclosos 

Núm. Registre Entrada instància 

241 (1) 

 
Motiu (1) No acredita ser funcionari de carrera ni personal laboral fix al servei de cap administració pública espanyola 
amb qualsevol categoria subsumible en el subgrup de classificació A1. 

Aspirants exempts de realitzar la prova de llengua catalana 

Núm. Registre Entrada instància 

239 

 
 
Sitges, 16 de setembre de 2021 


