Atorgament de nou termini per a
l’acreditació dels requisits de participació i
dels mèrits al·legats per renúncia d’un
aspirant en la convocatòria de provisió núm.
OAC/F/001/2019

1.- Mitjançant anunci de 26/07/2019 i de conformitat amb allò que disposa
la base 8 de l’annex 2 de la Resolució OAC/ADM/220/2019, de 30 d’abril,
per la qual es fa pública la convocatòria per a la provisió, pel sistema de
lliure designació, de tres llocs de treball a l’Oficina Antifrau de Catalunya
(convocatòria de provisió núm. OAC/F/001/2019), es va fer pública la
proposta dels nomenaments per a cadascun dels llocs convocats
acordada per la Comissió Tècnica d’Avaluació en sessió de data 25 de
juliol de 2019 i es va atorgar a les persones proposades un termini de 10
dies hàbils per presentar la documentació acreditativa dels requisits de
participació a la convocatòria així com dels mèrits al·legats.
2.- Mitjançant anunci de 13/09/2019, d’acord amb el que estableix la base
8a de l’annex 2 de la Resolució OAC/ADM/220/2019, de 30 d’abril, i de
conformitat amb l’acordat per la Comissió Tècnica de Valoració en sessió
de 12/09/2019, s’atorgà a les persones aspirants indicades en aquell
anunci, que havien superat el procés de provisió, un termini de 2 dies hàbils
per completar la documentació acreditativa dels requisits de participació a
la convocatòria i del mèrits al·legats.
En reunió celebrada avui 20/09/2019 la Comissió Tècnica d’Avaluació ha
considerat suficientment acreditats els requisits de participació i els mèrits
al·legats per les persones proposades per ser nomenades en els llocs 2,
tècnic/a base de prevenció (codi OAC036) i 3, tècnic/a base de prevenció
(codi OAC035).

3.- No obstant això, s’ha rebut comunicació del Sr. Ferran Heredia Poveda
en la qual manifesta la seva renúncia al nomenament en el lloc 1, tècnic/a
base d’anàlisi i investigacions (codi OAC033) de la present convocatòria,
per al qual s’havia proposat el seu nomenament.
Conseqüentment, en la mateixa sessió, i de conformitat amb allò que
disposa la base 8 de l’annex 2 de la Resolució OAC/ADM/220/2019, de 30
d’abril, la Comissió Tècnica d’Avaluació proposa el nomenament en el lloc
1, tècnic/a base d’anàlisi i investigacions (codi OAC033), de la persona
aspirant que ha obtingut la següent millor puntuació en el present procés
selectiu, Sra. Elisabeth Ugarte Cortijo.
4. De conformitat amb allò que disposa la base 9.4 de l’annex 2 de la
Resolució OAC/ADM/220/2019, de 30 d’abril, 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 base d’anàlisi i investigacions,
la persona que ha superat el procés de provisió següent:
María Barbeito Insua
5. De conformitat amb allò que disposa la base 8 de la convocatòria, la
persona aspirant proposada per ser nomenada en el lloc 1 indicada 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, 20 de setembre de 2019
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