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PARLAMENT
DE CATALUNYA
SINDICATURA DE COmPTES
RESOLUCIÓ
de 15 de novembre de 2011, per la qual es declara deserta la convocatòria de concurs oposició d’una plaça del cos de documentalistes del grup A, subgrup A1, de la
Sindicatura de Comptes de Catalunya (codi de la convocatòria CO-A1-DOC/10).
Atesa la Resolució de 3 de desembre de 2010, de convocatòria de concurs oposició
per a la provisió d’una plaça del Cos de Documentalistes del grup A, subgrup A1
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (DOGC núm. 5772, de 10.12.2010);
Atès que cap aspirant ha superat la primera prova del procés selectiu;
Atesa la base 8.6 de la convocatòria, que estableix que la plaça pot ser declarada
deserta si cap aspirant supera les proves establertes;
Vist l’article 87 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, que regula les
causes i les formes de finalització del procediment;
En ús de les atribucions que em confereix l’article 29.3 de la Llei 18/2010, de 7
de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
RESOLC:
Declarar deserta la convocatòria de concurs oposició d’una plaça del Cos de Documentalistes del grup A, subgrup A1 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
(codi de la convocatòria CO-A1-DOC/10).
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats
poden interposar recurs potestatiu de reposició davant aquest òrgan en el termini
d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb
el que preveuen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener. També poden interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de
la seva publicació, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 46 de la Llei
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 15 de novembre de 2011
JAUME AMAT I REYERO
Síndic major
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