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DECRET 

Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria de tres 

beques de col·laboració amb el Consorci del Patrimoni de Sitges per treballs de 

suport amb el Departament de Conservació (exp. núm. CPSI/2023/0004209). 

Fets. 

1.- Per resolució de la Direcció-gerència (e.f.) del Consorci del Patrimoni de Sitges de 

data 6 de febrer de 2023 i número de registre 29/2023, es va aprovar la convocatòria i 

les bases específiques per a la concessió de tres beques de col·laboració amb l’objectiu 

del perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la formació teòrica-

pràctica i la preparació professional de tres titulats universitaris, mitjançant la realització 

de tasques de suport i col·laboració amb el Departament de Conservació. 

2.- La corresponent convocatòria i les bases específiques van ser publicades al BOPB 

de data 10 de febrer de 2023, obrint el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà 

de la publicació per la presentació de sol·licituds de les persones interessades 

3.- Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció-gerència (e.f.) del 

Consorci del Patrimoni de Sitges ha de dictar resolució declarant aprovada la llista 

d’admesos i exclosos. 

Fonaments de dret. 

1.- D’acord amb el previst a l’article 18.11 dels estatuts del CPS, correspon a la Direcció-

gerència la competència per aprovar les bases, la convocatòria i l’atorgament de 

beques. 

Vist l’anterior, es proposa l’adopció de la següent 

RESOLUCIÓ 

Primer.- APROVAR la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, que 

seguidament es transcriu, en relació amb la convocatòria i les bases específiques per a 

la concessió de tres beques de col·laboració amb l’objectiu del perfeccionament docent 

dels beneficiaris per tal de completar la formació teòrica-pràctica i la preparació 

professional de tres titulats universitaris, mitjançant la realització de tasques de suport i 

col·laboració amb el Departament de Conservació: 
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Aspirants admesos 

Nom  DNI 

López i Bautista de 

Lisbona, Anna 

***6100** 

Lozano Carbó, 

Míriam 

***4838** 

Aspirants exclosos 

Nom  DNI 

--- --- 

 

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 es presenten al·legacions a la llista 

d’aspirants admesos i exclosos, aquesta llista es farà pública amb els resultats. Si no 

se’n presenten, es considerarà elevada a definitiva i no caldrà tornar-la a publicar.  

Segon.- Publicar la llista provisional i definitiva de les persones admeses i excloses en 

el tauler d’anuncis del Consorci del Patrimoni de Sitges, Edifici Miramar c/ Davallada, 12 

3a planta, 08870 Sitges i al web www.museusdesitges.cat. 

 

 

Pàgina 2
Codi Segur de Verificació (CSV): 0bab0ce271baa44c82c8   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

Registre de Decrets - Cons. del Patrimoni de Sitges

Decret núm. 69 de data 15/03/2023

Secretaria general



Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC CPSI/2023/0004209
Codi XGL

Promotor

Tramitador Cons. del Patrimoni de Sitges

Codi classificació

Cons. del Patrimoni de Sitges

G0305 Becaris i pràctiques

Títol Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria de
tres beques de col·laboració amb el Consorci del Patrimoni de Sitges per
treballs de suport amb el Departament de Conservació

Objecte Aprovar la llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria de tres
beques de col·laboració amb el Consorci del Patrimoni de Sitges per treballs
de suport amb el Departament de Conservació

Destinataris - CIF/DNI

Op. Comptable -

Altres serveis

Ref. Interna

Acte de referència D 137/2017 Cons. del Patrimoni de Sitges
D 29/2023 Cons. del Patrimoni de Sitges

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable Ens SP IGNASI DOMÈNECH VIVES (TCAT) Proposa 15/03/2023, 09:24

Director/a - Gerent/a Ens SP Merce Munne Dedeu (SIG) Resol 15/03/2023, 12:45
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