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Ordre de Servei 3/2021, per la qual es modifiquen
parcialment els dies de treball presencial del personal
al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya atesa la
situació de la pandèmia provocada per la COVID 19.

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, modificada per la Instrucció 1/2021, de 7
de setembre, estableix, en els seus apartats 3.5, 3.6 i 3.7, els dies de prestació de
treball en règim presencial del personal al servei de l’Oficina.

Atesa la situació actual de la pandèmia provocada per la COVID 19 i la
recomanació de reducció del treball presencial, i per tal de garantir una
ocupació dels espais a l’Oficina inferior a la seva totalitat, escau reduir el treball
presencial del personal a la meitat dels dies de treball, efectuant-se teletreball
l’altra meitat dels dies.

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
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. El personal al servei de l’Oficina treballarà presencialment un 50% dels
dies i ho farà en els dos grups, 1 i 2, que ja estan establerts actualment.

Per una banda, el grup 1 prestarà serveis presencialment els dilluns i els
dijous i el grup 2 prestarà serveis presencialment els dimarts i els
divendres.

Per altra banda, i pel que fa als dimecres, el grup 1 i el grup 2 alternaran
setmanalment el treball presencial i el teletreball, de manera que una
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setmana prestarà servei presencial en dimecres només el grup 1 i la 
setmana següent ho farà només el grup 2, i així successivament. 
 
Aquest règim de treball presencial s’aplica des de la data de signatura 
d’aquesta ordre de servei, començant el grup 1 amb el treball presencial 
el dimecres 22 de desembre de 2021. 
 

2. El director, el director adjunt, els directors funcionals, els i les caps d’àrea, 
la responsable del Gabinet de Direcció i la resta de persones que 
disposen de despatx individual, duran a terme la seva activitat 
presencial, com a mínim, un 50% dels dies, garantint, en tot cas, que 
poden tenir relació presencial cada setmana amb tot el personal dels 
seus equips, i sens perjudici que puguin ser requerits pel seu superior a 
treballar presencialment algun dia addicional als establerts. Les persones 
esmentades en aquest apartat hauran de prestar serveis en règim de 
teletreball els dies que no prestin serveis presencialment. 
 

3. Les persones al servei de l’Oficina que, per la naturalesa del seu treball, 
no poden efectuar teletreball, han de treballar presencialment tots els 
dies. 

 
4. Aquesta ordre de servei entra en vigor el dia de la seva signatura i estarà 

vigent fins que se’n dicti una de nova que la deixi sense efecte. 
 

5. En tot allò que no resulti afectat per aquesta ordre de servei, és 
d’aplicació el que disposa 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, 
modificada per la Instrucció 1/2021, de 7 de setembre. Així mateix, l’Ordre 
de Servei 2/2021, per la qual s’aixeca la suspensió temporal 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, 
resulta vigent en tot allò que no s’oposi al que s’estableix en aquesta 
ordre. 
 

6. Aquesta ordre de servei s’ha de posar en coneixement de les persones 
que en són destinatàries, de la presidència del Parlament de Catalunya i 
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 

 

Miguel Ángel 
Gimeno Jubero
Director
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