Ordre de Servei

Ordre de Servei 2/2020, de 9 de setembre de
2020, per la que s’aixeca la suspensió temporal
i parcial de determinats apartats de la
Instrucció 5/2020, de 18 de juny, que regula el
retorn al treball presencial del personal al servei
de l’Oficina Antifrau de Catalunya en la situació
de la pandèmia provocada per la COVID 19 i
s’estableixen pautes excepcionals d’accés a les
dependències de la seu de l’Oficina per part del
personal al seu servei

El dia 20.7.20 es dicta l’Ordre de Servei 1/2020, de 20 de juliol, per la que se
suspenen de manera temporal i parcial determinats apartats de la Instrucció
5/2020, de 18 de juny, que regula el retorn al treball presencial del personal al
servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya en la situació de la pandèmia
provocada per la COVID 19 i s’estableixen pautes excepcionals d’accés a les
dependències de la seu de l’Oficina per part del personal al seu servei.
Aquesta suspensió, d’acord amb l’Ordre esmentada, té efectes fins el dia 13 de
setembre de 2020.
Per tal d’establir novament el retorn al treball en règim parcial de presència
física, tal i com disposa la Instrucció 5/2020, de 18 de juny, escau dictar una
nova Ordre de Servei, la qual, per tal de mantenir el règim de torns presencials
establert a la Instrucció esmentada, prorroga fins el 16 de setembre de 2020 de
la suspensió temporal i parcial en els mateixos termes que la suspensió
establerta per l’Ordre de Servei 1/2020, i disposa l’aplicació íntegra de la
Instrucció 5/2020 a partir del dia 17 de setembre de 2020.
D’acord amb l’article 6 de les Normes d’actuació i de règim interior de l’Oficina
Antifrau de Catalunya, que determina que correspon al director de l’Oficina
Antifrau de Catalunya exercir la direcció, la coordinació i la supervisió superiors

Ordre de Servei 2/2020

1

de les direccions funcionals i de les àrees en què s’estructura l’Oficina, controlar
i avaluar les actuacions de l’Oficina, exercir les potestat rectores, organitzatives
i disciplinàries i dictar circulars, instruccions i ordres de servei adreçades al
personal de l’Oficina,

ORDENO:
1. Prorrogar fins el dia 16 de setembre de 2020 la vigència de l’Ordre de
Servei 1/2020, de 20 de juliol, que quedarà sense efecte a les 00:00 hores
del dia 17 de setembre de 2020.
2. Que a partir del dia 17 de setembre de 2020 es torni a aplicar en la seva
integritat la Instrucció 5/2020, de 18 de juny, que regula el retorn al
treball presencial del personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya
en la situació de la pandèmia provocada per la COVID 19 i s’estableixen
pautes excepcionals d’accés a les dependències de la seu de l’Oficina per
part del personal al seu servei.
3. Que el dia 17 de setembre de 2020, i d’acord amb el que preveu l’apartat
3 de la Instrucció 5/2020, s’ha d’incorporar presencialment el personal
del grup 1, i, a partir d’aquella data, regeix el sistema de treball presencial
per torns tal i com preveu la Instrucció esmentada.
4. Aquesta ordre de servei s’ha de posar en coneixement de les persones
que en són destinatàries, del president del Parlament de Catalunya, de la
Comissió d’Afers Institucionals del Parlament i s’ha de fer pública
mitjançant la seu electrònica de l’Oficina.
Barcelona, a la data de la signatura
El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya
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