Oficina Antifrau
de Catalunya

Resolucio OAC/ADM/486/2019, de 14
d'octubre, per la qual es resol la
convocatoria per a la provisio, pel
sistema de lliure designacio, d'un lloc de
treball a I'Oficina Antifrau de Catalunya
(convocatoria de provisio num.

OAC/F/002/2019).

Antecedents
Resolucio OAC/ADM/311/2019, de 4 de juny, per la qual es fa publica
la convocatoria per a la provisio, pel sistema de lliure designacio, d'un
lloc de treball a I'Oficina Antifrau de Catalunya (convocatoria de
provisio num. OAC/F/002/2019), publicada al DOGC num. 7898, de
datal7dejunyde2019.

Fonaments de Dret
D'acord amb el preveuen els articles 24.1 i 26 de la Llei 14/2008, del 5
de novembre, de I'Oficina Antifrau de Catalunya, i I'article 39 de les
Normes d'actuacio i regim interior de I'Oficina Antifrau de Catalunya,
els articles 59 i 63 dels Estatuts del regim i el govern interiors del
Parlament de Catalunya i, supletoriament, el Decret legislatiu 1/1997,
de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text unic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
materia de funcio publica i la legislacio que n'es complementaria.
Vist que s'han complert els requisits i les especificacions exigits en la
convocatoria i que s'han dut a terme totes les fases del procediment
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previstes, i d'acord amb la proposta de la Comissio Tecnica
d'Avaluacio de data 11 d'octubre de 2019.
En us de les atribucions que em confereixen els articles 8 i
concordants de Llei 14/2008, de 5 de novembre, de I'Oficina Antifrau
de Catalunya, i I'article 6 b) de les seves Normes d'actuacio i Regim
Interior,

Resolc:
Primer. Nomenar la senyora Maria Eugenia Frias Sanz tecnica
intermedia de serveis generals de I'Oficina Antifrau de Catalunya
(codi de lloc OAC024), que en virtut de I'adscripcio institucional de
I'Oficina Antifrau de Catalunya, adquireix la condicio de personal al
servei del Parlament de Catalunya a partir del moment de la presa de
possessio en el lloc de treball.
Segon. D'acord amb el que preveu la base 10 de I'Annex 2 de la
convocatoria, el termini per a la presa de possessio en els llocs
provei'ts es d'un maxim de quinze dies hdbils a comptar a partir de la
publicacio d'aquesta Resolucio en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer. D'acord amb el que preveu la base 9.3 de I'Annex 2 de la
convocatoria, es constitueix una borsa de treball, amb una vigencia
de dos anys i mig a comptar a partir de la data de la publicacio al
DOGC d'aquesta resolucio i als efectes del que es preveu en la
mateixa base, pel lloc de treball de tecnic/a intermedia de serveis
generals de I'Oficina Antifrau de Cotalunya, integrada per les
persones seguents:
Sra. Olga Lago Queipo
Quart. Publicar aquesta Resolucio al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Contra aquesta Resolucio, que exhaureix la via administrativa, les
persones interessades poden interposar, amb caracter potestatiu,
recurs de reposicio davont el mateix organ que I'ha dictada, en el
termini d'un mes a comptar de I'endema de la seva publicacio al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que disposen
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'l d'octubre, del procediment
administratiu comu de les administracions publiques; o be poden
interposar directament recurs contencios administratiu en el termini
de dos mesos a comptar de I'endema de la publicacio al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona d'acord amb el que disposen els articles
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8. 3, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 dejuliol, reguladora de la
jurisdiccio contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.
Barcelona, 14 d'octubre de 2019
El director de I'Oficina Antifrau de Catalunya

Mig^l Angel Gimeno Jubero
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