RESOLUCIÓ

De22 de gener de 2013, per la qual es reconeix un trienni d'antiguitat al funcionari
ANTECEDENTS
és funcionari del
amb NIF
Primer.- El senyor
de la Generalitat de Catalunya, en situació administrativa de serveis especials. En
en
I'actualitat es troba prestant serveis en l'Oficina Antifrau de Catalunya des de data
virtut del nomenament per resolució del director de I'Oficina de data

Segon.- En data 26t1212012 es produeix el venciment , amb efectes administratius, del 9è.
trienni d'antiguitat.
RAONAMENTS JURíDICS
Primer.- Estableix I'article 26 de la Llei 1412008 que el personalal servei de l'Oficina Antifrau de
Catalunya "esfà sub.¡êcte ats Estatuts det règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya
o a la legistació taborat, segons escaigui, sens perjudici de les normes especra/s que calgui
aplicar-hf'.

Segon.- Per la seva banda, preveu l'article 94 dels Estatuts del règim i el govern interiors del
Pailament de Catalunya que "Cada funcionari o funcionària del Parlament ha de rebre una
quantitat equivatent at 5% de la seva retribució per cada trienni d'antiguitat com a funcionari o
funcionària del Partamenf que "cada funcionari o funcionària del Parlament ha de cobrar la
quantitat corresponent als triennis pels seruers presfafs en altres administracions p(tbliques. E/
temps que no arriba a consotidar un trienni extern s'imputa als del Parlament'.

i

Per I'exposa't, i en ús de les atribucions que em confereix la Llei 1412008, del 5 de novembre,
de l'Oficina Antifrau de Catalunya,

RESOLC

1.

Reconèixer el venciment del 9è. trienni d'antiguitat

, amb efectes administratius des del dia 2611212012
econòmics de data 110112013

amb efectes

.

2.

Fixar en la quantia anual d'aquest trienni en 5.570,60€, corresponent al 5% de les
retribucions anuals.
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La

de venciment del proper trienni serà 2611212016.

e gener de 201 3

Daniel

Laso

Director de I'Oficina Antifrau de Catalunya

Ribes, 3
08013 Barcelona
bustiaoac@antifrau.cat

