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DECRET 

Núm. expedient 21/RH/2021 Codi XBMQ 

Promotor P2700 Consorci del Patrimoni de Sitges 

Tipus expedient 

Objecte 
Resolució de la convocatòria interadministrativa per la 
provisió definitiva per concurs de mèrits del lloc base de 
tècnic/a superior especialista en gestió de la contractació. 

Destinataris 
Diputació de Barcelona 
Ajuntament de Sitges 

NIF/DNI 

Núm. op. 
comptable 

220210002154 Import total -9.060,08 €

Altres serveis 

Ref. interna 
Acte de 
referència 
VNIS 

Acord 69/2021 
130/2021

Per resolució de la Direcció-gerència del Consorci del Patrimoni de Sitges de data 18 de 
juny de 2021 i número de registre 130/2021, s’ha aprovat la convocatòria pública així 
com les bases específiques de la convocatòria interadministrativa per la provisió 
definitiva mitjançant concurs de mèrits del lloc base de tècnic/a superior especialista en 
gestió de la contractació del Consorci del Patrimoni de Sitges.  

La convocatòria pública i les bases específiques de la convocatòria s’han publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (28/06/2021) i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (30/06/2021), obrint el termini de 15 dies hàbils per a la 
presentació de les sol·licituds dels aspirants interessats. 

Finalitzat el termini de presentació d'esmenes i possibles reclamacions es constata que 
no s'ha presentat cap aspirant, per la qual cosa cal declarar deserta la convocatòria. 

Vist l’anterior, la tècnica assessora adscrita a la Direcció-gerència del Consorci del 
Patrimoni de Sitges, proposa la següent: 

RESOLUCIÓ 

Primer.- DECLARAR DESERTA la convocatòria interadministrativa per la provisió 
definitiva per concurs de mèrits del lloc base de tècnic/a superior especialista en gestió 
de la contractació del Consorci del Patrimoni de Sitges, d'acord amb les consideracions 
descrites a la part expositiva d'aquesta resolució. 
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Segon.- ANUL·LAR la retenció de crèdit (número d’operació 220210001423) de nou mil 
seixanta euros amb vuit cèntims (9.060,08 €) que es va tramitar per fer front a la despesa 
derivada de la provisió del lloc base de tècnic/a superior especialista en gestió de la 
contractació, amb càrrec al vigent pressupost del Consorci del Patrimoni de Sitges. 

Tercer.- COMUNICAR el contingut d’aquesta resolució a la Direcció dels Serveis de 
Recursos Humans de la Diputació de Barcelona i a l’Ajuntament de Sitges, als efectes 
escaients. 

 

 
 
La tècnica assessora       L’Interventor delegat 
adscrita a la Direcció-Gerència 
del Consorci del Patrimoni de Sitges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista l’anterior proposta, i vista la competència de la Direcció-gerència prevista a l’art. 
18.6, apartat c) en relació amb l’apartat d) dels vigents Estatuts del Consorci, resolc de 
conformitat l’anterior proposta.  
  

El director-gerent (e.f.) 
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Metadades del document

Tipologia documental
2021/0000192

Tipus documental Resolució

Núm. expedient

Títol DECRET RESOLUCIO CONVOCATÒRIA TS ESP GESTIO

Signatari Acte Data acte

Signatures

CPISR-1 C Merce Munne Dedeu Signa 06/09/2021 10:45
Gerard Santafe Civit (SIG) Signa 06/09/2021 13:06
PERE IZQUIERDO TUGAS (SIG) Signa 06/09/2021 17:14

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
b14dede87f54fbef9ec3

QR
https://seuelectronica.diba.cat
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