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Tribunal qualificador de proves selectives

Una plaça del Cos de Documentalistes del grup A, subgrup A1, de la Sindicatura de'
Comptes de Catalunya
Número de registre de convocatòria CO-A1-DOC(2O',7

D'acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria, es fan públiques les
qualificacions corresponents a la primera prova i la llista d'aspirants que poden realitzar la
següent prova.
'La segona prova obligatòria (resolució per escrit de dos supòsits pràctics elegits per,
I'aspirant entre els quatre que proposarà eltribunal) es realitzarà d'acord amb la informació:
següent

Data: 25 de maig del 2018
Hora de la convocatòria: 9,45 h
Hora d'inici de la prova : 10,00 h
Lloc: Sindicatura de Comples de Catalunya
Via Laietana,60
08003 Barcelona

Per a la realització de la segona prova els aspirants hauran d'anar prove'rts d'un bolígraf
blau o negre. El Tribunal facilitara les eines la documentació complementària que
consideri convenients per a la realització d'aquest exercici, d'acord amb el que s'estableix
en la base 7.1 .1 b) de les Bases de la convocatòria.

i

El temps de realització de I'exercici serà de quatre hores.

Contra aquest Acord, que no posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que
preveu la Llei 3912015, de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el
síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. El termini per a la presentació del
recurs és d'un mes comptat des del dia següent al de la publicacio d'aquest acord en el
tauler d'anuncis del lloc de realització de les proves i en el de la seu del Tribunal.
lgualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

Als efectes de comunicacions i altres incidències el Tribunal té la seu a la Sindicatura de
Co
na, 60 de Barcelona

n

M, Jesús Mier i Albert

Barcelona, 27 d'abril del 20.18
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Llista d'aspirants aptes

DNI

Total dlaspirants:

Puntuacions
1
250

1

tri

'M..Jesús Mier iAlbert
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Llista d'aspirants no presentats

D

43515822Y
78083900G
46970109S
18434090G
45543107W
29487676C
46987586N
478:24222r
5:21648422
46822935L

d'aspirants: 10
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