
 
 
 
Instrucció de Gerència 3/2020, de 3 d’abril de 2020, sobre les autoritzacions al 
personal per fer els serveis mínims indispensables per poder garantir el 
funcionament de la Universitat, en la situació de tancament i cessament de 
l’activitat presencial. 
 
En virtut de les competències que m’atribueix l’article 103 dels Estatuts de la Universitat 
de Girona (ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s’aprova la modificació dels 
Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre –
DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011-) 
 
1.- Antecedents 
 
En la situació de confinament a causa de l’epidèmica de coronavirus que es viu en el 
país i d’acord amb la Resolució del Rector de data 14 de març de 2020, de mesures 
davant la situació de crisi sanitària a causa del COVID-19 i la Instrucció 1/2020, de 16 
de març, de la gerent de la Universitat de Girona per la qual l’Oficina Central de Registre 
deixa de tenir la consideració de servei  i imprescindible mentre sigui vigent l’estat 
d’alarma decretat per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-
19. 
 
Atès que en el nou RD 476/2020, de 27 de març en el que el Govern de l'Estat prorroga  
l'estat d'alarma i decreta la suspensió de les activitats no essencials a partir del dilluns 
30 de març, la Universitat de Girona ha definit L’escenari 5: Mesures d'adaptació a 
l'escenari de confinament perllongat dels edificis. En base a aquest escenari 5 ens cal 
formalitzar el procediment  d’accés als edificis de manera organitzada i sense posar en 
risc la salut de cap treballador, seguit fins al moment,  i que estableix  la present 
instrucció. 
 
 
2.- Objecte 
 
L’objecte de la present instrucció és definir, tenint en compte el tancament dels espais i 
instal·lacions de la UdG, el procediment a seguir pel personal de la UdG per sol·licitar 
l’autorització per desplaçar-se a la UdG per cobrir un servei crític o bé per una 
circumstància especial definits en el punt 5 de la citada resolució de Rector. 
 
 
3.- Vigència 
 
Aquesta instrucció tindrà vigència mentre duri la situació de tancament a la Universitat 
de Girona 
 
4.- Procediment a seguir: 
 
Es podrà sol·licitar un certificat que autoritzi el desplaçament a la UdG per a cobrir els 
serveis següents: 
 

4.1. Serveis crítics que requereixin atenció: 
a) Serveis crítics de laboratori  
b) Servei de vigilància i seguretat del campus  
c) Servei de guàrdia d’edificis i infraestructures  



 
 

4.2. Altres serveis crítics que puntualment necessitin una activitat presencial. 
 
5.- Autorització: 
 
En el cas que la sol·licitud correspongui a l’apartat 4.1.a,  i sigui un servei crític de 
laboratori de recerca la petició es vehicularà a través del  Vicerectorat de Recerca i 
Transferència i en cas que correspongui a una necessitat ineludible relacionada amb el 
servei educatiu es vehicularà a través del Vicerectorat de Personal o del Vicerectorat de 
Docència i Planificació Acadèmica, que la transmetrà amb el seu vistiplau, si escau, a la 
Gerència per a emetre el corresponent certificat. 
 
En el casos 4.1.b i 4.1.c seran els caps dels serveis responsables del la vigilància i la 
seguretat del campus i de guàrdia d’edificis i instraestructures, el Cap del Servei 
d’Oficina Tècnica i Manteniment i el Cap del Servei Informàtic en el cas de les 
infraestructures informàtiques, qui faran la corresponent proposta a Gerència. 
 
En el 4.2 seran els caps dels serveis i els administradors els qui faran la sol·licitud 
corresponent a la Gerència per a ser valorada. 
 
 
 
 
Elena Ribera Garijo 
Gerent de la Universitat de Girona 
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