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CÀRRECS I PERSONAL
PARLAMENT DE CATALUNYA
OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ OAC/ADM/043/2018, de 7 de febrer, per la qual es modifica 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.
El 6 d'octubre de 2017 es va dictar la Resolució OAC/ADM/556/2017, per la qual es convoca procés selectiu per
proveir tres llocs de treball en règim de contractació laboral a l'Oficina Antifrau de Catalunya.
La base 7.4 de la Resolució esmentada preveu la constitució d'un òrgan tècnic de selecció, format per les
persones que hi figuren.
D'aquest òrgan, sis membres han presentat sengles sol·licituds d'abstenció, i, en concórrer-hi causa
d'abstenció, s'han estimat mitjançant la Resolució OAC/ADM/662/2017, de 14 de desembre de 2017.
Tota vegada que, un cop acceptades les abstencions sol·licitades, no hi ha suficients membres de l'òrgan tècnic
de selecció per tal que aquest es pugui constituir, escau nomenar un nou òrgan tècnic de selecció, incorporanthi sis nous membres que s'afegiran als membres que no s'han abstingut.
En aquest sentit, l'Oficina ha demanat al Síndic de Greuges i a la Direcció General de Funció Pública de la
Generalitat de Catalunya una proposta de persones per ser nomenades membres de l'òrgan esmentat, i s'han
rebut sengles propostes.
Per altra banda, atès el temps transcorregut des de la publicació de la convocatòria, escau fixar una data a
partir de la qual es durà a terme la primera prova de la fase d'habilitats i coneixements.
Per tot això, i en ús de les atribucions que em confereixen els articles 8 i concordants de la Llei 14/2008, del 5
de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, i l'article 6 a), b) i d) de les seves Normes d'actuació i de
règim interior, i de conformitat amb el que disposa l´art. 26 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre,

Resolc:

1. Modificar la base 7.4 de l'annex 2 de la Resolució OAC/ADM/556/2017, que queda redactada com segueix:
“7.4 Òrgan tècnic de selecció.
Es constituirà un òrgan tècnic de selecció format per:
Titulars:
Sr. Àngel Lluís Egea Llanés, que actuarà com a president
Sra. Rosa Puig Llorens, que actuarà com a vocal
Sra. Cristina Cervantes Furió, que actuarà com a vocal
Sr. Carles Casals Duch, que actuarà com a secretari, amb veu i sense vot.
Suplents:
Sra. Mar Molinas Sans, que actuarà com a presidenta
Sra. Mª del Mar Aldeano Martín, que actuarà com a vocal
Sr. Àlex Jiménez Albaladejo, que actuarà com a vocal
Sra. Sonia Serrano Riestra, que actuarà com a secretària, amb veu i sense vot.
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Aquest òrgan tècnic estarà assessorat per un grup de persones expertes i independents, que actuaran amb veu
però sense vot, i que està format per:
Sr. Agustí Cerrillo Martínez
Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya.
Sr. Antonio Andrés Pueyo
Catedràtic de Psicologia de la Universitat de Barcelona.
Així mateix, per al cas que s'hagin de dur a terme les proves d'acreditació de nivell de llengua catalana i/o de
llengua anglesa, l'òrgan tècnic de selecció estarà assessorat per persones qualificades per a la preparació i
correcció d'aquestes proves.”

2. La primera prova de la fase d'habilitats i coneixements es durà a terme a partir del dia 2 d'abril de 2018 en
la data que assenyali l'òrgan tècnic de selecció.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del director de l'Oficina en el termini d'un mes a comptar de
l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), 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; o bé poden interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de
dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC davant dels jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, d'acord amb el que disposen els articles 8.2, 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, 7 de febrer de 2018

Miguel Ángel Gimeno Jubero
Director de l'Oficina Antifrau de Catalunya
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