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CÀRRECS I PERSONAL
PARLAMENT DE CATALUNYA
OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ OAC/ADM/064/2019, d'11 de febrer, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel
sistema de lliure designació, de quatre llocs de treball a l'Oficina Antifrau de Catalunya (convocatòria de
provisió núm. OAC/F/001/2018).
Antecedents
Resolució OAC/ADM/394/2018, de 28 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la provisió,
pel sistema de lliure designació, de quatre llocs de treball a l'Oficina Antifrau de Catalunya (convocatòria de
provisió núm. OAC/F/001/2018), publicada al DOGC núm. 7723, de data 10 d'octubre de 2018.

Fonaments de Dret
D'acord amb el preveuen els articles 24.1 i 26 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de
Catalunya, i l'article 39 de les Normes d'actuació i règim interior de l'Oficina Antifrau de Catalunya, els articles
59 i 63 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya i, supletòriament, el Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i la legislació que n'és complementària.
Vist que s'han complert els requisits i les especificacions exigits en la convocatòria i que s'han dut a terme
totes les fases del procediment previstes, i d'acord amb la proposta de la Comissió Tècnica d'Avaluació de data
8 de febrer de 2019.

En ús de les atribucions que em confereixen els articles 8 i concordants de Llei 14/2008, de 5 de novembre, de
l'Oficina Antifrau de Catalunya, i l'article 6 b) de les seves Normes d'actuació i règim Interior,

Resolc:

Primer
1. Nomenar el senyor Albert Vidal Barberà tècnic base d'anàlisi i investigacions de l'Oficina Antifrau de
Catalunya (codi de lloc OAC032), que en virtut de l'adscripció institucional de l'Oficina Antifrau de Catalunya,
adquireix la condició de personal al servei del Parlament de Catalunya a partir del moment de la presa de
possessió en el lloc de treball.
2. Nomenar la senyora Mercè Pidemont Pujol tècnica base de prevenció de l'Oficina Antifrau de Catalunya (codi
de lloc OAC038), que en virtut de l'adscripció institucional de l'Oficina Antifrau de Catalunya, adquireix la
condició de personal al servei del Parlament de Catalunya a partir del moment de la presa de possessió en el
lloc de treball.
3. Declarar deserta la convocatòria pel que fa als llocs de treball amb els codis OAC033 i OAC036.

Segon
D'acord amb el que preveu la base 10 de l'Annex 2 de la convocatòria, el termini per a la presa de possessió
en els llocs proveïts és d'un màxim de quinze dies hàbils a comptar a partir de la publicació d'aquesta Resolució
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Tercer
Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a
comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que
disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; o bé poden interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de
dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya davant dels
jutjats contenciosos administratius de Barcelona d'acord amb el que disposen els articles 8. 3, 14 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 11 de febrer de 2019

Miguel Ángel Gimeno Jubero
Director de l'Oficina Antifrau de Catalunya
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