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Convocatòria interadministrativa i les bases per la provisió definitiva per concurs 
específic del lloc de cap de la Unitat de Recursos Humans  del Consorci del Patrimoni de 
Sitges. 

Resultats de la convocatòria interadministrativa per la provisió definitiva per concurs específic del 
lloc de cap de la Unitat de Recursos Humans  del Consorci del Patrimoni de Sitges i constitució 
de l’òrgan de valoració. 

Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos. 

D’acord amb el decret de la Direcció-gerència (e.f.) del Consorci del Patrimoni de Sitges de data 
8 de febrer de 2021 i número de registre 16/2021, 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 fa públic la designació nominal dels membres de l’òrgan qualificador, que inclou la dels 
respectius suplents. 

Les llistes provisional i definitiva de les persones admeses i excloses s’exposaran al tauler 
d’anuncis del Consorci, al tauler d’anuncis de la Diputació de Barcelona i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament de Sitges, i es podrà consultar igualment a través de la pàgina web del Consorci del 
Patrimoni de Sitges, de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Sitges. 

Aspirants admesos 

Núm. Registre Entrada instància 

5/2021  

Aspirants exclosos 

Núm. Registre Entrada instància 

-----------------  

 

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 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 no se’n presenten, la 
llista d’aspirants admesos i exclosos es considerarà elevada a definitiva i no caldrà tornar-la a 
publicar. 
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Òrgan qualificador. 

- President: Izquierdo Tugas, Pere 

Suplent: de Llanes Tuset, Anna Maria 

- Vocal: Munné Dedeu, Mercè 

Suplent: Casanova Querol, Elisenda  

- Vocal: Porta Garcia, Mònica 

Suplent: Pascual Peris, José 

- Secretari/ària: Eroles Soler, Maria Isabel  

Suplent: Dehesa de la Fuente, Anna 

 

 

Sitges, a 10 de febrer de 2021 


