Publicació de la llista definitiva de persones
aptes en la fase d’habilitats i coneixements i
convocatòria a la fase d’entrevista personal,
de la convocatòria de provisió núm.
OAC/F/001/2019

D’acord amb el que estableixen les bases 7.4.3 a) i b) i 7.4.4 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), de conformitat amb l’acordat per la Comissió Tècnica
de Valoració en sessió de data 18 de juliol de 2019, i atès l’estat del
procediment i la documentació aportada pels aspirants, es fa pública la
llista definitiva de persones aptes en la fase d’habilitats i coneixements,
per a cadascun dels llocs convocats, i es convoca aquestes persones a la
fase d’entrevista personal:
1.- Les qualificacions de la primera prova de la fase d’habilitats i
coneixements, per a cadascun dels llocs convocats, son les següents:
A.- Lloc 1. Tècnic/a base d’anàlisi i investigacions (codi OAC033)
María Barbeito Insua
Ferran Heredia Poveda
Elisabeth Ugarte Cortijo
Núria Araceli Valero Santiago

6,07
7,87
6,60
no apta

B.- Lloc 2. Tècnic/a base de prevenció (codi OAC036)
Núria Araceli Valero Santiago

6,30

C.- Lloc 3. Tècnic/a base de prevenció (codi OAC035)
María Elena Lacasa Marcellan
Núria Araceli Valero Santiago

6,77
no apta

2.- Es deixa constància que no escau la realització de la segona prova,
atès que totes les persones aspirants que han superat la primera prova
han acreditat documentalment els coneixements de llengua catalana
requerits, d’acord amb el que estableix la base 3.3 de l’annex 2 de la
Resolució OAC/ADM/220/2019, de 30 d’abril.
4.- En conseqüència, la llista definitiva de persones aptes en la fase
d’habilitats i coneixements, per a cadascun dels llocs convocats, és la
següent:
A.- Lloc 1. Tècnic/a base d’anàlisi i investigacions (codi OAC033)
María Barbeito Insua
Ferran Heredia Poveda
Elisabeth Ugarte Cortijo

6,07
7,87
6,60

B.- Lloc 2. Tècnic/a base de prevenció (codi OAC036)
Núria Araceli Valero Santiago

6,30

C.- Lloc 3. Tècnic/a base de prevenció (codi OAC035)
María Elena Lacasa Marcellan

6,77

5.- D’acord amb el que estableix la base 7.4.4 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 l’entrevista personal.
Les entrevistes personals es duran a terme el dijous 25 de juliol de 2019, a
la seu de l’Oficina Antifrau de Catalunya, al c/ Ribes, 1-3, 08013 – Barcelona,
i es convoca les persones aspirants per tal que compareguin en l’horari
següent:
9:30 hores .................... María Barbeito Insua
10:00 hores ................. Ferran Heredia Poveda
10:30 hores ................. Elisabeth Ugarte Cortijo
11:00 hores .................. Núria Araceli Valero Santiago
11:30 hores .................. María Elena Lacasa Marcellan
Barcelona, 19 de juliol de 2019.

CPISR-1 C
Bruno Gonzalez
Valdelievre

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Bruno
Gonzalez Valdelievre
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Oficina
Antifrau de Catalunya, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio, ou=Anàlisi,
title=Cap d'Àrea, sn=Gonzalez Valdelievre,
givenName=Bruno, serialNumber=46656611F,
cn=CPISR-1 C Bruno Gonzalez Valdelievre
Fecha: 2019.07.19 13:44:32 +02'00'

Bruno González Valdelièvre
President
Ribes 3
08013 Barcelona
T +34 935 545 555
bustiaoac@antifrau.cat
www.antifrau.cat

