Tribunal qualificador de proves selectives
Dues places de Tècnics de grau mitjà del grup A, subgrup A2 de titulació de la Sindicatura de Comptes
de Catalunya
Número de registre de convocatòria CO-A2-TGM/10
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.
Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, els interessats poden interposar, de
conformitat amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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 publicació d’aquest acord en el tauler d’anuncis del lloc de
realització de les proves i en el de la seu del Tribunal.
Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
La segona prova obligatòria (supòsit pràctic) es realitzarà d’acord amb la informació següent:
Dia: 27 d’octubre de 2011
Hora de la convocatòria: 09.30 h
Lloc: Sindicatura de Comptes de Catalunya
Av. Litoral, 12-14
08005 Barcelona
Per a la realització d’aquesta prova les persones participants poden disposar dels diccionaris i textos
legals que considerin oportuns, així com de màquines calculadores no programables. Tanmateix els
candidats no poden utilitzar altres aparells informàtics o electrònics de cap mena i tampoc no poden
portar i utilitzar apunts personals.
Així mateix, el Tribunal qualificador fa pública la llista definitiva de les persones aspirants que han de
realitzar la tercera prova consistent en els exercicis de coneixements de llengua catalana
Es recorda que, d’acord amb el que estableixen les bases 7.1.1 c) i 3.4 b) de la convocatòria, queden
exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants que, en la data i lloc fixats per a la seva
realització i abans de l’hora assenyalada per al seu inici, aportin davant el Tribunal l’original i una
fotocòpia de la documentació suficient acreditativa d’estar en possessió de coneixements de llengua
catalana de nivell de català (nivell C) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.
Als efectes de comunicacions i altres incidències el Tribunal té la seva seu a la Sindicatura de Comptes
de Catalunya, Avinguda del Litoral, 12-14 de Barcelona.
La secretària del Tribunal,

Marta Bernad i Tarragó
Barcelona, 7 d’octubre de 2011

Primera Prova
Tècnics de grau mitjà del grup A, subgrup A2

Torn: Lliure

Cognom i Nom

Llista d’aspirants aptes

Qualificació de la prova

BRAVO DE LAS HERAS, RAÚL

7,0667

SANTAFÉ FRANCISCO, JOSEP

6,9333

APARICIO PÉREZ, MARTA

6,0667

SANUY FRANCH, ALEJANDRO

6,0667

SANCHO IZQUIERDO, EVA

5,9333

GARRIDO PALOMAR, ROSALIA

5,7333

SANTAFÉ FRANCISCO, RICARD

5,6000

La Secretària del Tribunal

Barcelona, 7 d’octubre de 2011

Primera Prova
Tècnics de grau mitjà del grup A, subgrup A2

Torn: Lliure

Llista d’aspirants no aptes

Cognom i Nom

Qualificació de la prova

COLOMINA DANTÍ, MERCÈ

No apte

MENA CORTÉS, CARME

No apte

OCAÑA GONZALEZ, RAQUEL

No apte

SANTARÉN RODRÍGUEZ, PAULA

No apte

VALLS GIRALT, CRISTINA

No apte

VIÑALS CARRERA, ESTEVE

No apte

La Secretària del Tribunal

Barcelona, 7 d’octubre de 2011

Primera Prova
Tècnics de grau mitjà del grup A, subgrup A2

Torn: Promoció Interna
Cognom i Nom
ALVAREZ VELOSO, MARIA CARMEN

La Secretària del Tribunal

Barcelona, 7 d’octubre de 2011

Llista d’aspirants aptes
Qualificació de la prova
5,3333

Relació definitiva d’aspirants exempts de realitzar laTercera prova
(coneixements de llengua catalana)
Tècnics de grau mitjà del grup A, subgrup A2
Llista d’aspirants exempts de realització de la prova
Cognom i Nom
ALVAREZ VELOSO, MARIA CARMEN
APARICIO PÉREZ, MARTA
BRAVO DE LAS HERAS, RAÚL
GARRIDO PALOMAR, ROSALIA
SANCHO IZQUIERDO, EVA
SANTAFÉ FRANCISCO, JOSEP
SANUY FRANCH, ALEJANDRO
SANTAFÉ FRANCISCO, RICARD
La Secretària del Tribunal

Barcelona, 7 d’octubre de 2011

Relació definitiva d’aspirants que han de realitzar laTercera prova
(coneixements de llengua catalana)
Tècnics de grau mitjà del grup A, subgrup A2

Cognom i Nom
- CAP -

La Secretària del Tribunal

Barcelona, 7 d’octubre de 2011

