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DISPOSICIONS
PARLAMENT DE CATALUNYA
OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ OAC/ADM/029/2018, de 31 de gener, de modificació parcial de la Resolució OAC/ADM/322/2017,
de 29 de maig, per la qual es determinen l'horari d'atenció al públic de l'Oficina Antifrau de Catalunya i la
jornada laboral i l'horari del personal al seu servei.
Mitjançant la Resolució OAC/ADM/322/2017, de 29 de maig de 2017, es va determinar l'horari d'atenció al
públic de l'Oficina Antifrau de Catalunya i la jornada laboral i l'horari del personal al seu servei.
Aquesta resolució va establir un nou horari del personal al servei de l'Oficina, horari que ha permès tant una
prestació adequada del servei públic com també una adequada conciliació de la vida laboral amb la vida
personal i familiar del personal al seu servei.
D'ençà de la seva entrada en vigor i durant els mesos de la seva vigència, s'ha posat de manifest la necessitat
de fer-hi alguna modificació
En concret, tenint en compte les mesures adoptades per altres ens públics i també com a fruit d'un procés de
consulta amb el personal al servei de l'Oficina, s'ha apreciat la conveniència d'establir una nova mesura que
afavoreixi la conciliació familiar, tot establint la possibilitat de flexibilitzar en mitja hora i l'inici del període de
presència obligatòria per a aquelles persones que tinguin fills o filles menors de 12 anys.
Així mateix, i en el mateix marc de consulta amb el personal de l'Oficina, s'ha detectat que, sovint, i per
necessitats del servei, el personal ha de dur a terme alguna tasca en horari de tarda per temps inferior a 1
hora i 30 minuts. Per això cal que aquest temps de treball efectiu computi a efectes del compliment de la
jornada en còmput setmanal, la qual cosa implica que s'hagi de modificar la previsió que es conté en el punt
3.c de la Resolució OAC/ADM/322/2107, que preveu que, en cas que el temps treballat en la franja de tarda
sigui inferior a 1 hora i 30 minuts, aquest temps no es té en compte a efectes de la realització de la jornada en
còmput setmanal.
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereix l'article 6.d) de les normes d'actuació i règim interior de
l'Oficina Antifrau de Catalunya (NARI),

RESOLC:

1. Modificar l'apartat 3.a) de la Resolució OAC/ADM/322/2017, de 29 de maig de 2017, que queda redactat
com segueix:
“a) La presència obligatòria és de 9.00 hores a 13,30 hores, de dilluns a divendres. La resta de la jornada es
durà a terme durant la resta del període màxim diari de realització d'hores, sens perjudici de la pausa
obligatòria. Les persones que tinguin fills o filles menors de 12 anys, mentre duri aquesta circumstància i
prèvia autorització, poden iniciar el període de presència obligatòria entre les 9:00 hores i les 9:30 hores, sens
perjudici del compliment de la jornada en còmput setmanal d'acord amb el que s'estableix en aquesta
Resolució”

2. Modificar l'apartat 3.c) de la Resolució OAC/ADM/322/2017, de 29 de maig de 2017, que queda redactat
com segueix:
“c) El període de descans mínim al migdia és de 30 minuts, i s'ha de gaudir entre les 13.30 hores i les 16.00
hores. En cas que es gaudeixi d'aquest període de descans, s'ha de treballar un mínim d'una hora i mitja
després del descans per tal de meritar el dret a ajut de menjador”.
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3. Aquesta resolució entra en vigor el dia 1 de febrer de 2018, i s'ha de publicar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Barcelona, 31 de gener de 2018

Miguel Angel Gimeno Jubero
Director
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