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CÀRRECS I PERSONAL
PARLAMENT DE CATALUNYA
OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ OAC/ADM/250/2018, de 21 de juny, per la qual es declara deserta la convocatòria de procés
selectiu per proveir tres llocs de treball en règim de contractació laboral de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Atesa la Resolució OAC/ADM/556/2017, de 6 d'octubre, per la qual es convoca procés selectiu per proveir tres
llocs de treball en règim de contractació laboral a l'Oficina Antifrau de Catalunya i s'aproven les bases per les
quals s'ha de regir, publicada al DOGC núm. 7473, de 13.10.2017, modificada per la Resolució
OAC/ADM/043/2018, de 7 de febrer, publicada al DOGC núm. Núm. 7559, de 15.2.2018.
D'acord amb el que preveuen els arts. 24.1 i 26 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de
Catalunya i l'art. 39 de les Normes d'actuació i de règim interior de l'Oficina Antifrau.
Vist que, després de la celebració de la primera prova (qüestionari tipus test) de la fase d'habilitats i
coneixements de la convocatòria, cap de les persones aspirants admeses ha estat declarada apta per part de
l'Òrgan Tècnic de Selecció.
En ús de les atribucions que em confereixen els articles 8 i concordants de la 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 de règim interior,

RESOLC:

Primer. Declarar deserta la convocatòria de procés selectiu per proveir tres llocs de treball en règim de
contractació laboral a l'Oficina Antifrau de Catalunya, convocada mitjançant la Resolució OAC/ADM/556/2017,
de 6 d'octubre.

Segon. 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 DOGC, o bé recurs contenciós administratiu, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, davant la Sala del contenciós administratiu del
Tribunal Superior de Justícia 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, i els articles
10.1c), 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, 21 de juny de 2018

Miguel Ángel Gimeno Jubero
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