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Resolució de l'1 de març del 2018, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals
d'aspirants admesos i exclosos en la convocatòria de concurs oposició per a la provisió de tres
places del Cos d'Administratius de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Atès el que estableixen les bases de la convocatòria de concurs oposició per a la provisió de tres
places del Cos d'Administratius, del grup C subgrup C1 de titulació, de la Sindicatura de Comptes
de Catalunya (Resolució del 22 de desembre del 2017, DOGC 7530, del B de gener del 2018);
En ús de les atribucions que em confereix I'article 29.3 a de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la
Sindicatura de Comptes
Resolc:
'1.

Aprovar ifer públiques les llistes provisionals d'aspirants admesos iexclosos, amb indicació dels
motius d'exclusió, dels que han presentat sol.licitud per participar en la convocatòria per a la
selecció de 3 places del Cos d'Administratius (codi CO Cl-ADMl2O17) que figuren a I'annex
d'aquesta resolucio.

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 consultar en
el web de la Sindicatura, www.sindicatura.cat.

3. Els aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de I'endemà de

la

publicació de la resolució en el DOCG, per presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar
els defectes que s'hagin pogut produir en les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos, o
per aportar la documentació requerida per la convocatòria, les quals s'han de presentar al Registre
General de la Sindicatura de Comptes, juntament amb una fotocòpia de la sol'licitud de participació
en la convocatòria, adreçades al síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
lgualment, els aspirants que figurin exclosos podran formular dins aquest mateix termini i seguint el
mateix procediment, les reclamacions que creguin oportunes, d'acord amb el que disposa I'article
68 de la Llei 3912015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, per esmenar el defecte o per adjuntar la documentacio que hagi motivat I'exclusió.

En el cas que els aspirants exclosos no esmenin dins aquest termini els defectes que els són
imputables, o no presentin la documentació preceptiva que hagi motivat I'exclusió, es considerarà
que desisteixen de la seva sol'licitud, la qual srarxivarà sense cap altre tràmit.

4. En qualsevol cas, i a fi d'evitar errors i, en cas de produir-se'n, per possibilitar-ne I'esmena dins el
termini i en la forma escaient, els aspirants comprovaran fefaentment no únicament que no figuren

en la llista d'exclosos, sinó, a més, les dades identificatives de la seva sol.licitud figuren
correctament en la llista d'admesos.

5. La publicació d'aquesta Resolució en el DOGC i I'exposició de les llistes en el lloc que s'indica en
I'apartat 2'substitueixen la notificació als interessats, de conformitat amb el que disposen els articles
42 43 de la Llei 3912015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiq ues,

i

6. Dins el termini màxim dels quinze dies hàbils des de I'expiració del termini previst en el punt 3
s'aprovaran mitjançant una Resolució, que es publicarà en el DOGC, les llistes definitives completes
certificades dels aspirants admesos i exclosos a la convocatòria i la llista definitiva de persones
exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, amb indicació dels llocs on
s'exposen les llistes. En aquestes llistes s'anunciarà amb una anticipació mínima de tres dies hàbils,

la data, I'hora i el lloc en què es realitzarà la primera prova i l'ordre d'actuació dels aspirants,
al que s'estableix en I'apartat 7.1.1 a de les bases de la convocatòria.

a, 1 de març del2018

me Amat i Reyero
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Annex.
1.- Llista provisional de persones admeses en el torn de promoció interna
38824591Q

469461872
530620698

2.- Llista provisional de personés excloses en el torn de promoció interna
45488446N No complir els requisits establerts en la base 2.2. de la convocatòria
7'1640965J No complir els requisits establerts en la base 2.2. de la convocatòria
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