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RESULTATS DE LES CANDIDATURES A LES BEQUES DE COL·LABORACIÓ 
AMB EL CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES 2021-2022 

 
Un cop realitzada la valoració de la documentació presentada per a la convocatòria de 
dues beques de col·laboració amb el Consorci del Patrimoni de Sitges per treballs de 
suport amb el Departament de Conservació, 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, de conformitat amb l’informe valoratiu emès per 
l’òrgan tècnic de valoració, en data 13 de setembre de 2021: 
 

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 12,00 39,00 

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 

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 

 
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.  
 
De conformitat amb el que s’estableix la base 4.2 de la convocatòria d’aquest procés 
selectiu i segons el Protocol mitjançant el qual s’estableixen criteris i mesures 
organitzatives, de prevenció i de protecció per a la represa de les activitats de la 
Diputació de Barcelona amb caràcter general en el procés de desescalada del  
confinament provocat per la COVID-19 i el Pla de Contingència del Consorci del 
Patrimoni de Sitges aprovat en el marc del Pla de Contingència de la Diputació de 
Barcelona i ens incorporats per a fer front a la situació de crisi sanitària generada per la 
Covid-19 (Decret de Presidència núm.4636 de 21 de maig de 2020), a criteri de l’òrgan 
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tècnic de valoració es considera que no és imprescindible  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. 
 
Vist el damunt dit, i en base als mèrits acreditats i a la puntuació obtinguda, es proposa  
als candidats números 253 i 257 respectivament, per a l’obtenció de les beques de 
col·laboració per treballs de suport amb el Departament de del Consorci del Patrimoni 
de Sitges. 
 
Sitges, 13 de setembre de 2021 
 
 


