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Tercer.- SUPRIMIR la plaça d’Arquitecte/a que actualment consta a la plantilla de
personal laboral del CPS i SUPRIMIR el lloc de treball d’Arquitecte/a que consta adscrit
a la Secció Tècnica d’Equipaments i Projectes de la relació de llocs de treball.
Quart.- CREAR la plaça de tècnic/a superior especialista (CN) a la plantilla de
personal funcionari del CPS i CREAR el lloc de treball de tècnic/a superior
especialista de gestió de la contractació – nivell 2, adscrit al Departament de
Coordinació Administrativa.
Cinquè.- APROVAR INICIALMENT la modificació de la Plantilla i APROVAR la Relació
de Llocs de Treball, d’acord amb els annexos que s’adjunten.
Sisè.- EXPOSAR AL PÚBLIC la modificació de la Plantilla, prèvia la inserció de l’anunci
corresponent al Butlletí Oficial de la Província i a la seva fixació al tauler d’edictes del
Consorci, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinarlo i presentar reclamacions davant del Consell General. La modificació de la Plantilla es
considerarà definitivament aprovada si durant l’esmentat termini no s’haguessin
presentat reclamacions; en el cas contrari, el Consell General disposarà del termini d’un
mes per a resoldre-les.”
L’expedient restarà exposat a la pàgina web www.museusdesitges.cat, a l’apartat d’Anuncis
Oficials, per un termini de quinze dies següents a la publicació d’aquest anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant del Consell General.
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Segon.- IMPUTAR el cost d’aquesta plaça, si la provisió es fa efectiva durant l’exercici
2021, als crèdits consignats al Capítol I del pressupost 2021 del CPS, aprovat pel
Consell General celebrat en data 21 d’octubre de 2020, corresponents a les places
vacants que no han pogut finalitzar durant aquest exercici els corresponents processos
de provisió.

Data 26-5-2021

“Primer.- APROVAR la creació de la plaça de tècnic/a superior especialista en
economia (CI) a la plantilla de personal funcionari del CPS i la creació del lloc de
treball de tècnic/a assessor/a per a desenvolupar les funcions d’assessorament i
suport directe a la direcció-gerència (codi retributiu A.28.TA00).

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Es fa públic que el Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges, en sessió de data
20 de maig de 2021, va aprovar, entre d’altres, els acords següents:
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ANUNCI
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CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES

Consorci del Patrimoni de
Sitges

Sitges, 21 de maig de 2021
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 26-5-2021
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El Director-gerent (e.f.), Pere Izquierdo Tugas

https://bop.diba.cat

Aquestes poden ser presentades al registre del Consorci del Patrimoni de Sitges, carrer
Davallada, 12, 3ª planta, 08870 Sitges, demanant cita prèvia amb 24 hores d’antelació, a
l’email lagocj@diba.cat.
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