
 
 
 

 
 
 
INSTRUCCIÓ DE GERÈNCIA NÚM 01/2021 RELATIVA A LA INTERPRETACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE DATA 4 DE MARÇ DE 2021 EN QUÈ ES MODIFIQUEN 
LES MESURES ACADÈMIQUES EN EL MARC DE LA PANDÈMIA DE COVID-19 
 
 
Atesa la Resolució del rector, de data 4 de març de 2021, per la qual es modifiquen les 
mesures acadèmiques en el marc de la pandèmia de COVID-19, arran que davant de les 
actuals dades epidemiològiques a Catalunya el Departament de Salut ha anunciat a través 
del Canal Salut noves mesures per a la contenció de la COVID-19 aplicables a partir del 8 
de març a Catalunya; 
 
Atès que en el punt quart de la Resolució diu: “Atès l’increment progressiu de la docència 
presencial, el gerent determinarà els canvis organitzatius necessaris en l’administració per 
tal de garantir una adequada prestació de serveis, en especial en el relatiu a les àrees 
d’estudi. Així mateix coordinarà la recuperació progressiva de serveis externs (en particular 
els concessionaris de neteja, restauració i reprografia) per tal d’incrementar els serveis a la 
comunitat.” 
 
La Gerència determina els punts següents: 
 
1) Amb la voluntat de garantir la necessària prestació de serveis a la comunitat 

universitària i, en particular, a professorat i estudiantat en la represa progressiva de 
la docència presencial, per norma general i sempre que sigui possible el personal 
d’administració i serveis treballarà en modalitat presencial un mínim de 2 dies a la 
setmana en jornada completa.  

 
Atenent a les característiques del seu lloc de treball, quan no es tracti de persones 
vulnerables els i les caps de les unitats treballaran en modalitat presencial el màxim 
de dies de la setmana i mai menys de 3 dies, amb l’objectiu de facilitar la coordinació 
dels equips i la correcta prestació presencial del servei. 

 
Les jornades presencials d’atenció al públic serà en general de 2 dies a la setmana, 
preferiblement dimarts i dijous, llevat d’aquells casos en què, per la naturalesa del 
propi servei, hagi de ser superior. En el cas de les secretaries acadèmiques de les 
àrees d’estudis es facilitarà també l’obertura amb atenció presencial la tarda del 
dimarts. 

 

Aquestes mesures s’aplicaran al més aviat possible i de forma generalitzada a partir 
del proper dia 15 de març per tal de donar temps als caps de les unitats a organitzar 
correctament el personal de la unitats. 

 
Caldrà informar dels nous horaris d’atenció presencial i dels horaris i canals 
d’atenció no presencial tant en rètols en els llocs de treball, a l’entorn de les 
consergeries, així com al web de cada unitat, secció  o servei. Els/les caps d’unitat 
hauran de comunicar aquesta informació a osl@udg.edu abans del 15 de març, per 

mailto:osl@udg.edu


tal de tenir-la recollida i informar-ne a través del canal de comunicació infoCOVID 
(enllaç). 

 
 

2) Les administracions de les àrees d’estudi podran ajustar el règim de presencialitat 
del personal de l’àrea d’altres maneres, en funció de l’organització de la docència 
presencial establerta pels equips de deganat i de direcció dels centres docents, en 
especial en aquelles tasques que necessàriament s’han d’oferir en modalitat 
presencial. 

 
3) Tanmateix, i atesa la necessitat de conciliar la prevenció i la protecció de la salut 

del personal amb la represa progressiva de la presencialitat, els caps de les unitat 
i) prioritzaran la salut de les persones especialment vulnerables; ii) organitzaran 
equips de treball alternatius de manera que es pugui disposar de “bombolles 
laborals” estables, especialment en el cas de despatxos i d’espais de treball 
compartits; i iii) podran sol·licitar a l’OSL les EPIS i altres mesures protectores 
necessàries, addicionals a les que ja tenen assignades, mitjançant el sistema de 
suport a l’usuari de l’OSL 

 
4) El Servei d’Esports mantindrà la prestació de serveis actual. Amb tot, i veient 

l’obertura progressiva que s’ha establert per a la pràctica esportiva a nivell general 
de país, des de la Universitat es reclamarà als organismes pertinents una major 
flexibilitat, en tot moment respectant les mesures sanitàries exigibles. 

 
5) Quant a la Biblioteca, la represa progressiva de la presencialitat de la docència, que 

pot comportar una major afluència d’usuaris, no ha de derivar encara en l’augment 
de l’aforament actualment establert, que és del 40%. Es mantindrà tancat el túnel 
d’accés a la Biblioteca des de la Facultat de Dret per tal de poder garantir-hi el 
control d’accés. En cas d’una afluència continuada excessiva, especialment en 
període d’exàmens, es podrà restringir l’accés a l’estudiantat de la UdG.  

 
6) En relació amb la docència del Servei de Llengües Modernes, tots els cursos ja 

iniciats al 2n semestre es mantindran amb docència virtual. Els que s’organitzin a 
partir d’ara podran realitzar-se de manera presencial sempre i quan l’aforament a 
l’aula no superi el 30%. 

 
7) El servei de reprografia es mantindrà igual, amb un punt obert en els tres campus 

en horari de matí i de tarda, amb reducció de jornada en horari de tarda. 
 

8) La Gerència, a través del SEPIC contactarà amb els concessionaris del servei de 
bar i restauració per tal que, en aquesta fase, s’ampliïn els serveis actuals. 
Continuaran oberts els bars l’àrea d’estudis de Lletres i Turisme, el de l’àrea de 
Salut i el de l’àrea de Ciències. Sempre que sigui possible, obriran els locals de la 
FCEE (amb horari de 9h a 13h) i el bar dels mòduls de Montilivi, amb un horari de 
09:00h a 15:00h. Es vetllarà perquè s’ofereixi servei de dinar en tots els locals en 
què sigui possible, respectant en tot moment les mesures de seguretat obligades. 

 
9) El servei de neteja mantindrà el torn de neteja extraordinari contractat, sempre i 

quan l’organització docent dels centres no aconselli una mesura diferent, cas en el 
qual es notificarà a la gerència. 

 
10) El servei de vigilància del campus mantindrà un paper actiu en l’advertiment a les 

persones que mostrin una actitud inadequada en relació a les trobades de grup i el 
manteniment de la distància de seguretat o l’ús de mascaretes. 

 

https://www.udg.edu/ca/infocovid/afectacions-per-centres-i-serveis


11) Sobre les mesures per reduir el risc de contagi, es reprendrà la campanya activa de 
comunicació de “No abaixar la guàrdia”, l’OSL continuarà fent rondes de revisió dels 
espais de la UdG i del ús, continuar amb l’ús dels codis QR per al control de la 
traçabilitat de la localització de les persones en relació amb situacions COVID-19, 
així com totes les altres mesures vinculades a “La UdG és una universitat segura”. 

 
 
 
 

El gerent,  
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