Publicació de les qualificacions de la fase
d’entrevista personal, la llista de persones
que han superat el procés de provisió i la
puntuació final total de la convocatòria de
provisió núm. OAC/F/002/2019

D’acord amb el que estableix la base 8 de l’annex 2 de la Resolució
OAC/ADM/311/2019, de 4 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria
per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball a
l’Oficina Antifrau de Catalunya (convocatòria de provisió núm.
OAC/F/002/2019), i de conformitat amb l’acordat per la Comissió Tècnica
de Valoració en sessió de data 03 d’octubre de 2019, es fan públiques les
qualificacions de la fase d’entrevista personal, la llista de persones que
han superat el procés de provisió i la puntuació final total obtinguda, així
com la llista de persones que integren la borsa de treball amb vigència de
dos anys i mig prevista a la base 9.3 de la convocatòria.
1.- Les qualificacions de la fase d’entrevista personal obtingudes per les
persones convocades han estat les següents:
Maria Eugènia Frias Sanz ........................................... 3,69
Olga Lago Queipo ......................................................... 3,38
2. Una vegada finalitzada la fase d’entrevista personal, d’acord amb el que
estableix la base 8 de l’annex 2 de la Resolució OAC/ADM/311/2019, de 4
de juny, la Comissió Tècnica de Valoració, en sessió de data 03 d’octubre
de 2019, ha acordat que les persones aspirants que han superat el procés i
la seva puntuació final són les següents:

Candidat/a

Maria Eugènia
Frias Sanz

Olga Lago
Queipo

Puntuació fase d’habilitats i coneixements

8,43

7,00

Puntuació fase d’entrevista personal

3,69

3,38

12,12

10,38

Puntuació final

3. Conseqüentment, i de conformitat amb allò que disposa la base 8 de
l’annex 2 de la Resolució OAC/ADM/311/2019, de 4 de juny, es proposa el
nomenament en el lloc de tècnic/a intermedi/a de serveis generals (SSGG)
(codi OAC024) de la Sra. Maria Eugènia Frias Sanz.
4. Així mateix, i de conformitat amb allò que disposa la base 9.3 de l’annex
2 de la Resolució OAC/ADM/311/2019, de 4 de juny, es proposa que integri
la borsa de treball, amb una vigència de dos anys i mig, per a la provisió,
durant aquell període, de llocs vacants de tècnic/a intermedi/a de serveis
generals (SSGG), la persona que ha superat el procés de provisió següent:
Olga Lago Queipo
5. De conformitat amb allò que disposa la base 8 de la convocatòria, la
persona aspirant proposada per ser nomenada en el lloc convocat indicat
en l’apartat 3. anterior ha de presentar, al registre presencial o electrònic
de l’Oficina Antifrau de Catalunya, en el termini de 10 dies hàbils a
comptar des del següent a la publicació del present anunci en el tauler
d’anuncis de la seu electrònica de l’Oficina Antifrau de Catalunya, la
documentació acreditativa dels requisits de participació a la
convocatòria així com dels mèris al·legats.
Barcelona, 04 d’octubre de 2019.
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