Administració

RESOLUCIÓ OAC/ADM/117/2020, de 9 de
març, en relació a la jornada laboral dels dies 23
d’abril de 2020, Diada de Sant Jordi i 24 i 31 de
desembre de 2020, i la durada mínima del
permís d’afers personals

Antecedents
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 (modificada per la Resolució
OAC/ADM/029/2018, de 31 de gener), fixa, entre d’altres, la jornada del
personal al servei de l’Oficina, establint quina és la jornada ordinària en els
diferents períodes de l’any.
No obstant això, la Resolució esmentada no especifica quina és la jornada
diària concreta per al dia 23 d’abril de 2020, Diada de Sant Jordi, ni si els dies
24 i 31 de desembre de 2020 es consideren no laborables, ja que cal determinarho anualment, en base a si les dates esmentades coincideixen en dia laborable o
festiu.
Tota vegada que els dies 23 d’abril i 24 i 31 de desembre de l’any 2020,
coincideixen amb dies laborables, escau determinar la seva jornada diària o
considerar no laborables en l’Oficina.
Escau també determinar l’horari d’atenció al públic i d’obertura del registre
presencial de l’Oficina durant els dies esmentats.
Així mateix, i d’acord amb allò acordat amb la representació del personal, es
modifica el darrer paràgraf de l’apartat 3 de la Resolució OAC/ADM/016/2020,
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per tal que la durada mínima del permís per a afers personals quedi establerta
en 1 minut.
Per tot això, havent-se dut a terme el tràmit de negociació amb la representació
del personal, 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. La jornada de treball del personal al servei de l’Oficina Antifrau de
Catalunya del dia 23 d’abril de 2020 és de 5 hores, a realitzar en horari de
matí i garantint sempre el compliment de la franja de permanència
obligatòria (de 9:00 a 13:30 hores, llevat d’horari autoritzat per a cura de
fills menors de 12 anys en què serà de 9:30 a 13:30 hores). La jornada de
treball, en còmput setmanal, de la setmana laboral del 20 al 24 d’abril de
2020, és de 37 hores. En cas de reducció de jornada, la previsió
continguda en aquest apartat s’aplicarà de manera proporcional al
percentatge de reducció.
2. L’horari d’atenció al públic i d’obertura del registre presencial de l’Oficina
Antifrau de Catalunya el dia 23 d’abril de 2020 serà de 9.00 a 14:00
hores. Durant aquesta franja horària, les diferents unitats de l’Oficina han
de disposar de personal suficient per a l’adequada prestació del servei.
3. Els dies 24 i 31 de desembre de 2020 es declaren dies no laborables a
l’Oficina Antifrau de Catalunya.
4. Els dies 24 i 31 de desembre de 2020, l’Oficina Antifrau de Catalunya
romandrà tancada i no hi haurà atenció al públic ni funcionarà el registre
presencial.
5. Modificar el darrer paràgraf de l’apartat 3 de la Resolució
OAC/ADM/016/2020, de 16 de gener, que queda redactat com segueix:
“Es pot gaudir de permís per a afers personals per dies sencers o de
manera fraccionada. La durada mínima del gaudiment és d’1 minut”.
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