Oficina Antifrau
de Catalunya

Resolucio OAC/ADM/147/2019, de 25 de
mar^ de 2019 per la qual s'estableixen els
criteris per a la determinacio del
complement de qualitat del personal de
I'Oficina Antifrau de Catalunya per al

2019.

L'art. 26.1 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de I'Oficina Antifrau
de Catalunya, estableix que el personal al seu servei esta subjecte als
Estatuts del regim i el govern interiors del Parlament de Catalunya
(ERGI), o a la legislacio laboral segons procedeixi, sense perjudici de
les normes especials que calgui aplicar-li.
L'article 95.1.b), apartat segon, de I'ERGI, estableix com a concepte
retributiu complementari un complement destinat a retribuir el grau
d'interes, la iniciativa i I'esfor^, i la contribucio a la millora permanent
del treball administratiu.
L'Oficina Antifrau de Catalunya va iniciar les seves actuacions I'l
d'agost de 2009, i I'any 2010 es va establir un complement retributiu
no consolidable a I'empara del que preveu I'article 95.1.b), apartat
segon, de I'ERGI, per a tot el personal al servei de I'Oficina i amb
independencia del regim Jurfdic del seu vincle, tot prenent, com a
parametre a efectes de comparacio, el model retributiu que preveia
I'article 6 de I'Acord sobre les condicions de treball del personal del
Parlament per als anys 2008-2011 per al personal al servei del
Parlament de Catalunya.
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Aquest complement retributiu ha estat aplicat i abonat al personal
de I'Oficina Antifrau de Catalunya des de I'exercici 2011, d'acord amb
les resolucions anuals dictades pel seu director.
En I'exercici 2017 es va modificar substancialment I'estructura
d'aquest complement, i es va establir que el mateix estaria vinculat
tant al compliment dels objectius de cada una de les unitats
funcionals de I'Oficina com a I'avaluacio individualitzada de cada
persona efectuada pel seu superiorjerarquic. Aquest mateix
esquema, i amb una variacio dels percentatges de la ponderacio de
cada un dels parametres esmentats, es va aprovar el complement de
qualitatde2018.
Per a I'exercici 2019, i atesa la valoracio positiva de la valoracio en
base al compliment d'objectius endegada I'any 2017 i continuada el
2018, es considera establir el mateix sistema i la mateixa ponderacio
en la configuracio del complement de qualitat que es va fixar per a
I'exercici 2018.
Atesa la previsio continguda a I'article 95.1.b), apartat segon, de
I'ERGI, es considera adient I'aplicacio d'un complement de qualitat
per a I'any 2019, en les condicions i sota els criteris que s'exposen en
la part dispositiva d'aquesta resolucio.
Per tot aixo, en us de les atribucions que em confereix I'article 6.d) de
les normes d'actuacio i regim interior de I'Oficina Antifrau de
Catalunya (NARI),
RESOLC
1.- Fixar com a assignacio del complement de qualitat, aplicat a les
corresponents partides de personal en funcio de la vinculacio del
personal de I'Oficina Antifrau de Catalunya, com a maxim
I'equivalent a una mensualitat de retribucions, excloses les que es
perceben en concepte d'antiguitat.
2.- Aquest complement s'aplica a tot el personal propi de I'Oficina
Antifrau de Catalunya, amb independencia del seu vincle, quedant-ne
exclosos el director o directora, el director o directora adjunt/a i els
directors o directores funcionals.
3.- El complement de qualitat es determina per a cada persona en
funcio del percentatges mdxims seguents, calculats sobre un total del
100% del complement:
a) Es percep fins un 40% del complement, a determinar per la Direccio
de I'Oficina, a proposta dels directors i caps d'Area que corresponen,
en funcio del rendiment, dedicacio i demostrant capacitat d'iniciativa
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i de formular propostes que objectivament serveixin per a
incrementar I'eficacia i I'eficiencia del servei, i sempre que no hi hagi
cap informe motivat en contra del cap o la cap superior a la persona.
b) Es percep fins un 50% del complement, a determinar per la Direccio
de I'Oficina, en funcio del compliment global dels objectius anuals
fixats per la Direccio a cadascuna de les direccions funcionals i que
son comunicats al personal de I'Oficina. El grau de compliment dels
objectius es valora, a efectes del complement, a 30 de novembre,
d'acord amb I'informe de valoracio que emeti cada director funcional,
i amb la corresponent addicio de la projeccio proporcional respecte
del mes de desembre. El compliment d'objectius de les persones no
adscrites a una direccio funcional es determina per la mitjana
aritmetica del grau de compliment global que es determini per a cada
una de les dues direccions funcionals.
La percepcio d'aquest 50% del complement, en relacio amb el grau de
compliment del objectius, s'estableix de la manera seguent:
100% o percentatge superior de compliment: 100% percepcio
90% a <100%: 90% percepcio
80% a <90%: 70% percepcio
70% a <80%: 50% percepcio
<70%: no hi ha percepcio
c) Es percep un 10% del complement si la persona:
- No ha tingut mes de vint-i-quatre (24) hores d'absencia
injustificada o degudes a indisposicio sense lajustificacio medica
corresponent durant el perfode d'l de desembre de I'any anterior a 30
de novembre de I'any present.
- No consta que hagi tingut queixes formals raonades respecte del
seu comportament en el lloc de treball o respecte del servei prestat.
- No te incompliments d'horari no justificats ni compensats
mitjan^ant hores d'assumptes personals, abans de I'l de desembre de

2019.
Aixf mateix, la imposicio d'una sancio disciplinaria que esdevingui
ferma en I'any en curs impedeix percebre aquest percentatge del
complement.
4.- Es descomptaran del comput final total del complement que
resulti de I'aplicacio dels percentatges fixats en I'apartat 3 d'aquesta
resolucio, la part proporcional corresponent als periodes de baixa per
contingencia comuna en el lloc de treball des de I'l de desembre de
I'any anterior fins el 30 de novembre de I'any en curs, aixf com
qualsevol altra situacio diferent de la de servei actiu, ja que es valora
la qualitat i quantitat del treball realitzat. No es computaran a
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efectes de disminuir el complement duront el periode esmentat: els
dies de vacances, els dies de lliure disposicio establerts, els dies de
baixa per contingencia professional, els dies de permis per
maternitat, adopcio o acolliment, els dies de permfs per alletament,
els dies de permfs per paternitat i els dies de permis per situacio de
violencia de genere.
5.- Les persones que s'hagin incorporat a I'Oficina amb posterioritat
al 30 de novembre de 2018, percebran la part directament
proporcional del complement que els correspongui per rao del pen'ode
a comptar des de la seva incorporacio i fins a 30 de novembre de
2019. De la mateixa manera, les persones que hagin deixat de prestar
serveis a I'Oficina abans del 30 de novembre de 2019, percebran la
part directament proporcional del complement que els correspongui
per rao del perfode a comptar fins la finalitzacio de la seva vinculacio
amb I'Oficina.
6.- El complement de qualitat es percebra de la manera segiient:
a) Un 40% del complement maxim total a percebre, que s'abonard
juntament amb la nomina del mes de juny i en concepte de bestreta
del complement total que finalment es determini, que sera objecte de
regularitzacio en el moment d'abonar-se la part restant del
complement, segons disposa I'apartat seguent.
b) A 1 de desembre es calculard el complement de qualitat
corresponenta cada persona. Del total resultant, es descomptara la
bestreta del 40% del complement maxim que s'hagi percebut amb la
nomina del mes de juny, i la quantitat resultant s'abonara amb la
nomina del mes de desembre. Aixf mateix, es procedira a la
regularitzacio de les quantitats que puguin resultar a favor de
I'Oficina en aquells suposits en que el total del complement a
percebre sigui inferior a la bestreta rebuda amb la nomina delmes de
juny.
7.- Excepcionalment, i previ informe favorable emes pels seus
superiors, la Direccio de I'Oficina podra assignar fins un 50%
addicional del complement de qualitat a aquell ja determinat d'acord
amb els apartats anteriors, a un maxim de dues persones que, durant
el perfode d'l de desembre de 2018 a 30 de novembre de 2019, hagin
acreditat la realitzacio de serveis extraordinaris per necessitats del
servei, ja sigui per la seva complexitat, la dedicacio o I'assumpcio de
tasques extraordinaries, i que excedeixin dels criteris que atorgarien
la valoracio maxima d'acord amb I'apartat 3.a d'aquesta Resolucio.
8.- Aixf mateix, es fixa un incentiu addicional i individual al
complement de qualitat, per al personal de la Direccio d'Analisi i
Investigacions que realitza especfficament les actuacions de
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comprovacio i d'inspeccio a que es refereixen els articles 16 a 20 de
les NARI, ambdos inclosos. L'incentiu individual es calculard de la
manera seguent:
-Per cada expedient d'investigacio a partir del 5e que es finalitzi per
part de cada persona, aquesta rebra un incentiu addicional i
individual que s'exposa al subapartat seguent, fins el Ifmit maxim del
9e expedient finalitzat.
-La quantia a rebre per cada expedient finalitzat a partir del 5e i fins
el 9e, es calcula:
1)

Per a cada persona que finalitzi mes de 4 expedients
d'investigacio, i fins un maxim de 5 addicionals (9 en total) es
multiplicara el numero addicional d'expedients finalitzats pel
10% de la seva retribucio en atencio al seu grup i categoria, i la
xifra resultant s'integrara dins d'una bossa unica.
2) La quantia total de la bossa unica es dividird entre el numero
total d'expedients per sobre de 4 efectuats per totes les
persones a que es refereix I'ordinal anterior. La quantia
resultant sera l'"assf'gnac»6 per expedient addicional".
3) Cada persona que hagi finalitzat mes de 4 expedients
d'investigacio, rebra, per a cada expedient de mes, i amb un
maxim de 5 mes, una "assignacio per expedient addicional".
4) El total d'assignacions per expedient addicional que rebi cada
persona constituira el seu incentiu addicional i individual.
La percepcio d'aquest complement requereix informe favorable emes
pel director d'Analisi i Investigacions, que haura d'elevar la proposta
a la Direccio de I'Oficina.
En cas que es percebi aquest incentiu addicional, no es pot percebre
el complement addicional previst a I'apartat 7 d'aquesta resolucio.
9.- La Direccio de I'Oficina aprovara, durant els primers quinze dies
del mes de desembre, la relacio del complement de qualitat de
I'Oficina Antifrau de Catalunya a abonar alseu personal per a
I'exercici 2019.
10.- Aquesta resolucio s'ha de publicar a la seu electronica de
I'Oficina Antifrau de Catalunya.
Barcelona, 25 de mar9 de 2019
Director de I'Oficina Antifrau de.Certalunya
1-/

f ^-^^
Mig<iel Angel Gimeno Jubero
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