
Departament de Treball/ SOC
Les actuacions de l’OAC han tingut per objecte, en aquest cas, una àrea 
d’especial risc de corrupció o manca d’integritat com ara els processos de 
selecció per a l’accés a la funció pública.

El 30 de juliol de 2013 el Director de l’OAC va emetre un informe raonat adreçat 
al Servei d’Ocupació de Catalunya (en endavant SOC) com a conseqüència d’una 
denúncia relativa a la presumpta manca de transparència del SOC en la 
tramitació de diversos processos de selecció durant els anys 2007 i 2008 per a la 
cobertura amb personal interí de diferents places vacants en aquest organisme 
autònom. En concret es va denunciar la convocatòria per a la provisió d’una 
plaça de tècnic superior del cos A, nivell 21, a l’Oficina de Treball de Barberà del 
Vallès, essent aquest procés selectiu l’objecte de les investigacions de l’OAC. 

L’OAC conclou l’existència de determinades irregularitats existents en el 
procediment d’admissió i valoració dels candidats en el procés, constitutives de 
nul·litat de ple dret del mateix, alhora que es constaten determinades omissions 
respecte de la documentació que ha de contenir-se en l’expedient administratiu 
corresponent. En darrer terme es fa palesa la vulneració del deure de 
transparència que ha tingut lloc en atenció a la sol·licitud d’informació per part 
de la denunciant relativa al procés de selecció. 

Es rep resposta del Director del Servei d’Ocupació de Catalunya el 3 de setembre 
de 2013 en que manifesta, entre d’altres:

Aquest organisme pren en consideració totes les argumentacions emprades per 
l’Oficina Antifrau, atès que està convençut que milloraran els sistemes de 
selecció, però no estima necessari iniciar un procediment de revisió d’ofici del 
procés de selecció analitzat ja que no es considera que s’hagi infringit l’article 
invocat per l’OAC.

Finalment, l’OAC considera oportú recordar les infraccions acumulades dels 
requisits de participació en el procés selectiu i les relatives a la valoració de 
mèrits, i d’acord amb els raonaments exposats en l’informe de data 30 de juliol 
de 2013, es reitera, de nou,  la necessitat d’iniciar un procediment de revisió 
d’ofici del procés de selecció analitzat sense que aquest suggeriment hagi donat 
lloc a la reconsideració de la negativa del SOC.


