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Resolució del 18 d'abril del 2018, per la qual es fan públiques les llistes definitives
d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria de concurs oposició per a la provisió de
tres places del Cos d'Administratius de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (codi de la
convocatòria CO C1 -ADM/201 7).
Vist que per Resolució de l'1 de març del 2018 (DOGC núm. 7576 del 12.03.2018) es van
aprovar i fer públiques les llistes provisionals d'admesos i exclosos de la convocatòria del
procés selectiu per, proveir tres places del Cos d'Administratius de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya (codi convocatòria CO

C1-ADM/2017),

i

Atès que ha transcorregut el termini que estableix I'apartat 3 de la Resolució esmentada i
que d'acord amb el que preveu el seu punt 6 cal modificar aquestes llistes, aprovar i fer
públiques les definitives, i donar publicitat a la data, I'hora i el lloc de realització de la
primera prova i a I'ordre d'actuació dels aspirants.
En ús de les atribucions que em confereix I'article 29.3 a de la Llei 1812010, del 7 de juny,
de la Sindicatura de Comptes
Resolc

que es detallen a continuació, corresponents a
procés
per
proveir tres places del Cos d'Administratius de
convocatòria del
selectiu

1. Aprovar les

llistes - definitives

la
la

Sindicatura de Comptes dé Catalunya (codi de la convocatòria CO C1-ADM/2017):
Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, dels que han presentat sol'licitud, pel torn
de promoció interna, amb indicació dels motius d'excjusió i que s'adjunten com a annex a
aquesta resolució.

2. Les llistes esmentades, completes i certificades, també s'exposen al tauler d'anuncis de
la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Via Laietana, 60, 08003- Barcelona, i es poden
consu ltar a l'ad reça d' ntgrnet www. si nd icatu ra. cat
I

3. L'exercici de la primera prova establert en la base 7.1.1.a) de la convocatòria del procés
selectiu convocat per la Resolució, del 22 de desembre del 2017 (DOGC núm.7530, del
08.0'1 .2018), es realitzarà el dia 25 de maig del 2018.
Per a la realització d'aquesta prova els aspirants hauran d'anar proveiïs d'un bolígraf de
tinta de color negre i d'un corrector líquid de color blanc.
Es convoca a tots els aspirants a les 09:30 hores al lloc de realització del primer exercici de
la prova, Sindicatura de Comptes, Via Laietana, 60, 08003 Barcelona. A I'edifici hi haura un

punt d'informació-recepció on s'informarà de I'aula on correspondrà fer la prova. A partir de
les 9:40 hores els aspirants podran entrar a l'aula que els correspongui, amb acreditació
prèvia amb l'original del seü document nacional d'identitat o del document oficial
acreditatiu de la personalitat, en el cas que no tinguin la nacionalitat espanyola, pqssaport
o carnet de conduir. La prova començarà a les 10:00 hores.

Els aspirants que no compareguin a la realització de I'exercici el dia i hora assenyalats,
llevat de casos de força major, lliurement apreciats pel Tribunal qualificador, seran
exclosos de I'oposició i consegüentment, del procés selectiu, i perdran tots els drets en
aquesta convocatoria.
4. L'ordre d'actuació dels aspirants s'atindrà al que estableix la RESOLUCIó GAH/8612018,
de 25 de gener per la qual es dóna publicitat al resultat del sorteig públic per determinar
I'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius de I'any 2018,
segons la qual s'inicia i2er les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra
Lr

5. La publicaciÇ d'aquesta Resolució en el DOGC i l'exposició de les llistes en el tauler
d'ánuncis indicat en I'apartat 2 substitueixen la notificació als interessats, de conformitat
amb el que disposen els articles 42 i 43 de la Llei 39/2015, de l'1 d'oitubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
6. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades
poden interpcisar recurs potestatiu de reposició davant el síndic major en el termini d'un
mes a comptar de I'endema de la seva publicació en el DOGC, o directament recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de I'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució en el DOGC.

lgualment,

els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que

, convenient per a la deíensa dels seus interessos.

lona, 18 d'abril del 2018

me Amat i Reyero
Síndic major (e. f)
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Annex
1.- Llista definitiva de persones admeses en el torn de promocio interna

'^.'lt?ï2
530620698

2.- Llista definitiva de persones excloses en el torn de promoció interna
45488446N No complir els requisits establerts en la base 2.2. de la convocatòria
71640965J No complir els requisits establerts en la base 2.2. de la convocatòria
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