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Instruccio sobre mesures excepcionals
d'aplicacio al personal al servei de I'Oficina
Antifrau de Catalunya amb motiu de I'expansio
de la infeccio pel coronavirus SARS-CoV-2

La situacio excepcional creada com a consequencia de I'expansio de la infeccio
pel coronavirus SARS-CoV-2, ha implicat, entre d'altres, I'activacio, durant el dia
d'ahir, de la fase d'emergencia 1 del Pla de Proteccio Civil de Catalunya
(PROCICAT) per a les emergencies associades a malalties transmissibles
emergents amb potencial d'alt risc.
La declaracio de la COVID-19 com a pandemia per part de I'OMS i la previsio
que en els propers dies i setmanes es pugui produir un increment del nombre de
casos, cosa que podria portar al col-lapse del sistema sanitari, han portat als
governs catala i estatal a insistir en la necessitat d'adoptar mesures
excepcionals per al control i la prevencio de la infeccio.
Les mesures que cal adoptar han de venir presidides per I'excepcionalitat de la
situacio i requereixen d'un alt grau de responsabilitat i disciplina social i
individual; cal complir estrictament les instruccions de I'autoritat sanitaria per
aturar el contagi de la malaltia, i cada persona ha d'extremar la cura de la
propia salut com a manera de preservar tambe la de la resta de les persones i
especialment la de les persones mes vulnerables. S'han de minimitzar al maxim
els riscos de contagi, entre d'altres per evitar el col-lapse del sistema sanitari,
cosa que esdeve absolutament imprescindible.
El compromis que s'ha demanat de les institucions i de la ciutadania en general
implica, en I'ambit de I'Oficina Antifrau de Catalunya, que s'adapti a la situacio
d'excepcionalitat la manera en que desenvolupem les nostres funcions.
Ja s'han donat instruccions per suspendre o ajornar activitats que impliquen un
risc superior de contagi i que no son estrictament indispensables per garantir el
nucli essencial de I'activitat encomanada a I'Oficina; a data d'avui cal adoptar
les mesures que permetin adaptar la prestacio de serveis del personal de
I'Oficina de manera que, sempre amb garantia absoluta del compliment de les
obligacions que ens imposa la normativa en vigor, es puguin minimitzar els
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riscos de contagi que impliquen els trasllats entre el domicili i el lloc de treball, i
la propia prestacio de serveis en espais tancats on coincideix una multiplicitat
de persones.
En aquest context, a data d'avui el Departament de Salut de I'Administracio de
la Generalitat de Catalunyo ha dictat la Resolucio SLT/20/2020, de 13 de mar^,
per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevencio i el control
de la infeccio pel SARS-CoV-2, mesures que responen a I'objectiu de reduir al
maxim els moviments i les concentracions de la ciutadania en la seva vida
quotidiana, i se centren en la proteccio general de la poblacio i, en especial, dels
grups socials mes vulnerables. Aquestes mesures estan en vigor des d'avui i
tenen una vigencia mfnima de 15 dies, tot i que son susceptibles de revisio en
coherencia amb la situacio epidemiologica de cada moment.
Entre d'altres, el Departament de Salut ha determinat que esdeve necessari
limitar la prestacio dels serveis publics a aquells estrictament necessaris per
garantir el correcte funcionament dels serveis basics o estrategics i tambe
restringir la mobilitat del personal al servei de I'Administracio de la Generalitat
de Catalunya i de les entitats del seu sector public institucional, sens perjudici
d'aquella que es consideri indispensable per al manteniment dels serveis publics
esmentats.
En el context actual d'excepcionalitat, cal que I'Oficina Antifrau de Catalunya
adopti mesures paral-leles a les adoptades per I'autoritat sanitaria i
especfficament dirigides al seu personal. Les mesures que es decideixen
mitjan9ant aquesta Instruccio son absolutamenttransitories i excepcionals i
unicament s'han d'aplicar fins que es prenguin les decisions oportunes per poder
articular un regim de teletreball en la prestacio dels serveis.

D'acord amb I'article 6 de les Normes d'actuacio i de regim interior de I'Oficina
Antifrau de Catalunya corresponen al director de I'Oficina Antifrau de Catalunya
exercir la direccio, la coordinacio i la supervisio superiors de les direccions
funcionols i de les arees en que s'estructura I'Oficina, controlar i avaluar les
actuacions de I'Oficina, exercir les potestat rectores, organitzatives i
disciplinaries i dictar circulars, instruccions i ordres de servei adrei;ades al
personal de I'Oficina,
Ates aixo i en us de les atribucions que em confereix el precepte esmentat,

Resolc
1. Ambit d'aplicacio
Aquesta instruccio s'aplica al personal que presta serveis a I'Oficina Antifrau de
Catalunya, entitat de dret public amb personalitatjurfdica propia i plena
capacitat d'obrar, que s'adscriu al Parlament de Catalunya.
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2. Mesures extraordindries en relacio amb la prestacio de serveis durant el dia
16.03.2020
2.1.
En la linia de les mesures que I'autoritat sanitaria ha determinat que calia
adoptar per prevenir i controlar la infeccio pel SARS-CoV-2 i especificament per
mitigar els efectes ascendents de la taxa de transmissibilitat de la infeccio, es fa
necessari adoptar mesures transitories en relacio amb el personal al servei de
I'Oficina Antifrau de Catalunya.
2.2.
Durant el dia 16 de mar9 de 2020 unicament prestara les funcions
corresponents al seu lloc de treball de manera presencial el personal directiu de
I'Oficina i el personal que es determini de I'Area de Sistemes de la Informacio.
2.3.
Durant el dia 16 de mari,; de 2020 es dictaran les instruccions en relacio
amb la prestacio dels serveis del personal de I'Oficina mentre duri la situacio
d'excepcionalitat ocasionada per I'expansio de la infeccio pel coronavirus SARSCoV-2, i especificament les relatives al regim de teletreball.
2.4.
El dia 16 de mar? de 2020 el personal al servei de I'Oficina haurd d'estar
disponible durant la sevajornada laboral, mitjan^ant I'adre^a corporativa de
correu electronic i tambe el numero de telefon que es va facilitar a I'Oficina, als
efectes de rebre les instruccions oportunes sobre la prestacio de serveis a partir
del dia 17 de mar? de 2020.
3. Vigencia
Aquesta instruccio s'aplica a partir de la data de la signatura i fins que es
decideixin les mesures organitzatives de garantia del servei que presta I'Oficina
Antifrau de Catalunya mentre duri la situacio d'excepcionalitat ocasionada per
I'expansio de la infeccio pel coronavirus SARS-CoV-2, cosa que s'ha de fer

duranteldia 16.03.2020.

Miguel Angel Gimeno
Director

A.t. 1^.^ 4<^
Ba^celona, 13 de mar? de 2020
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