Publicació de la llista definitiva de persones
aspirants admeses a participar en el
procediment de la convocatòria de provisió
núm. OAC/F/001/2019 i convocatòria a la
primera prova de la fase d’habilitats i
coneixements

D’acord amb el que estableix la base 7.4.1 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), una vegada finalitzat el termini d'al·legacions i esmenes
a la llista provisional de persones aspirants admeses a participar en el
procediment i de conformitat amb l’acordat per la Comissió Tècnica de
Valoració en sessió virtual de data 12 de juliol de 2019, es fa pública la
llista definitiva de persones aspirants admeses següent:
A.- Lloc 1. Tècnic/a base d’anàlisi i investigacions (codi OAC033)
Persones aspirants admeses:
María Barbeito Insua
Ferran Heredia Poveda
Elisabeth Ugarte Cortijo
Núria Araceli Valero Santiago
Persones aspirants no admeses:
Cap.

B.- Lloc 2. Tècnic/a base de prevenció (codi OAC036)
Persones aspirants admeses:
Núria Araceli Valero Santiago
Persones aspirants no admeses:
Cap.
C.- Lloc 3. Tècnic/a base de prevenció (codi OAC035)
Persones aspirants admeses:
María Elena Lacasa Marcellan
Núria Araceli Valero Santiago
Persones aspirants no admeses:
Cap.
Per altra banda, i d'acord amb allò que preveu la base 7.4.3 a) de l'annex 2
de la Resolució OAC/ADM/220/2019, de 30 d’abril, es fa pública la data,
hora i lloc de celebració de la primera prova de la fase d'habilitats i
coneixements.
La prova es durà a terme el proper dijous 18/07/2019, a la seu de l'Oficina
Antifrau de Catalunya, al carrer Ribes, 1-3, 08013 Barcelona. Es convoca
les persones aspirants per tal que compareguin en l'horari següent:
9:00 hores .................... María Barbeito Insua
9:45 hores..................... Ferran Heredia Poveda
10:15 hores ................... Elisabeth Ugarte Cortijo
12:00 hores .................. Núria Araceli Valero Santiago (defensa de
la memòria per al lloc 1)
12:45 hores................... María Elena Lacasa Marcellan
13:30 hores................... Núria Araceli Valero Santiago (defensa de
les memòries per als llocs 2 i 3)
Per a la realització de la prova no es permet disposar de cap material de
suport en cap tipus de format. Així mateix, no es podrà fer ús de dispositius
electrònics (telèfon, tauleta, ordinador portàtil o similars). L'únic material
que es podrà utilitzar per dur a terme la prova serà el text de la memòria
presentada, que serà lliurat per part de la Comissió tècnica d'avaluació a
cada persona aspirant.
Contra la llista definitiva de persones aspirants admeses a participar en el
present procediment selectiu, que no exhaureix la via administrativa, les
persones interessades poden interposar recurs d’alçada en el termini d'un

mes a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquesta llista en el
tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Oficina Antifrau de Catalunya. El
recurs d’alçada, que haurà de resoldre el director de l’Oficina Antifrau de
Catalunya, es pot interposar davant de l’òrgan esmentat o davant
d’aquesta Comissió Tècnica d’Avaluació.
Barcelona, 12 de juliol de 2019
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