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Tribunal qualificador de proves selectives
Tres places del Cos d'administratius del grup C, subgrup C1, de la Sindicatura de Comptes
de Catalunya
Número de registre de convocatòria CO-C1-ADM|2017

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 d'un o varis supòsits pràctics sobre l'aplicació delsl
coneixements i funcions a desenvolupar pròpies del Cos d'Administratius i elaborar un
document administratiu o diversos, d'acord amb les indicacions del Tribunal) es realitzarà
d'acord amb la informació següent:

Data:

11 de juny del 2018
Hora de la convocatòria: 9,45 h

Hora d'inici de la prova : 10,00 h
Lloc: Sindicatura de Comptes de Catalunya
Via Laietana,60
08003 Barcelona

La prova es farà amb ordinador, s'utililzaran els programes Word i/o Excel, i també es
valorarà l'ús i el coneixement d'aquests programes d'acord amb el que s'estableix en la
base 7.1.1 b) de les Bases de la convocatòria.
Eltemps de realització de l'exercici serà de dues 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 publicació d'aquest acord en el
tauler d'anuncis del lloc de realitzacio 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.
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nicacions i altres incidències el Tribunal té la seu a la Sindicatura de
Laietana, 60 de Barcelona

La
del
M, Jesús Mier iAlbert

Barcelona, 31 de maig del 20'18
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Llista d'aspirants apteis
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