
 
 

INSTRUCCIÓ DE GERÈNCIA NÚM 02/2021 EN EXECUCIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL 
RECTOR DE DATA 27 DE JULIOL DE 2021 D’ADOPCIÓ DE NOVES 
MESURES DAVANT DE LA PANDÈMIA DE COVID-19 (escenari B3) 

 

Atesa la Resolució del rector, de data 27 de juliol de 2021, per la qual s’adopten noves 
mesures davant de la pandèmia de COVID-19; 
 
Atès que el punt onzè de la Resolució diu que “Atès l’increment progressiu de l’activitat 
acadèmica presencial, el gerent determinarà, mitjançant una instrucció, els canvis 
organitzatius necessaris en l’administració per tal de garantir una adequada prestació 
de serveis, especialment pel que fa a les àrees d’estudi i als serveis a la comunitat (en 
particular la Biblioteca, el Servei d’Esports, el Servei de Llengües Modernes i l’Oficina 
de Salut Laboral). Així mateix, coordinarà l’adequació progressiva dels serveis externs 
(en particular el servei de neteja i el de vigilància de campus, així com els concessionaris 
de restauració i reprografia) per tal de proporcionar els serveis que la comunitat necessiti 
en cada moment”. 
 
La Gerència determina els punts següents: 
 
1) Amb la voluntat de garantir la necessària prestació de serveis a la comunitat 
universitària i, en particular, al professorat i estudiantat en la represa progressiva de la 
docència i recerca presencial, per norma general a partir del dia 6 de setembre de 2021 
el personal d’administració i serveis treballarà en modalitat presencial un mínim de 3 
dies a la setmana en jornada completa. 
 
Ateses les característiques del seu lloc de treball, i sempre que no es tracti de persones 
amb una situació de vulnerabilitat particular, a partir del mes de setembre els i les caps 
de servei i administradors/es d’àrea d’estudis treballaran de manera general en modalitat 
presencial, amb l’objectiu de facilitar la coordinació dels equips, garantint la completa 
prestació del servei de la unitat i la planificació de la futura implantació de la modalitat 
del teletreball, estesa al conjunt de l’organització com una nova manera d’organitzar la 
prestació de serveis a la Universitat, en base a l’Acord Marc per al desenvolupament del 
teletreball del personal d’administració i serveis a les universitats públiques de Catalunya 
signat el 22 de juny de 2021 i el seu desplegament dins la UdG, així com les mesures 
transitòries que s’acordin. 
 
Les jornades presencials d’atenció al públic seran com a mínim de 3 dies a la setmana, 
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 l’obertura diària 
amb atenció presencial des del 6 de setembre i com a mínim la tarda del dimarts a partir 
de l’1 d’octubre, d’acord amb el que recull el calendari laboral per a les jornada laboral 
d’horari partit i la instrucció del secretari general sobre l’obertura de les unitats de 
registre. 
 
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 la vicegerència d’Organització abans del 10 de setembre de 2021, 
per tal de tenir-la recollida en un sol punt.  
 



 
A partir del 6 de setembre del 2021 s’implanta novament el registre individual del temps 
laboral mitjançant el programa e-tempo i s’informarà properament a tot el PAS en un 
correu electrònic del mecanisme de registre en jornades teletreballables i d’altres 
aspectes del registre horari. 
 
2) En l’organització del treball, les administracions de les àrees d’estudi podran 
incrementar el règim de presencialitat del personal de l’àrea en funció de l’organització 
de la docència presencial establerta pels equips de deganat i de direcció dels centres 
docents, prestant una atenció especial a totes 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 si els serveis mèdics així 
ho han determinat; ii) organitzaran equips de treball d’acord amb les necessitats 
d’atenció al públic, d’agrupació de prestacions de serveis i de reunions periòdiques 
presencials de l’equip de treball; i iii) sol·licitaran 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. Atès que la 
flexibilització horària per a activitats culturals i esportives recollides a la Resolució de 
Salut SLT/1392/2021, de 7 de maig ho permet, s’estableix com a hora límit de tancament 
de les instal·lacions del Servei d’Esports les 22:15 hores els dies feiners i a les 21:15 els 
dies festius. Les activitats esportives han de finalitzar un quart d’hora abans com a molt 
tard. 
 
5) Quant a la Biblioteca, la represa progressiva de la presencialitat de la docència 
comporta un augment de l’aforament fins el 70%, sense que calgui mantenir cap accés 
tancat pel control dels assistents. 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, es podrà 
considerar la presencialitat simultània de l’estudiantat fins a un 70% de l’aforament 
autoritzat dels espais on es duguin a terme les activitats docents en les activitats 
acadèmiques teòriques. Les pràctiques i les avaluacions seguiran essent presencials 
amb la mateixa proporció d’aforament que les activitats acadèmiques teòriques. Aquesta 
previsió es podrà reformular d’acord amb l’evolució del control de la pandèmia i dels 
plans de vacunació. 
 
7) El servei de reprografia es mantindrà com fins ara, amb un punt obert en cada 
un dels tres campus: el mes d’agost romandrà tancat; de l’1 al 10 de setembre en horari 
de matí només al campus Montilivi; a partir del 13 de setembre, al campus Barri Vell en 
horari de matí i tarda, i als campus Montilivi i Centre en horari de matí, i de tarda, per bé 
que l’horari de tarda podrà ser pactat amb la Gerència en funció de la represa de la 
presencialitat al campus. 
 
8) La Gerència, per mitjà del SEPIC, contactarà amb els concessionaris del servei 
de cafeteria per tal que l’horari de l’1 fins el 10 de setembre sigui el següent: la Facultat 
de Ciències, de 08:00 a 16.00h; el dels mòduls centrals del campus Montilivi i el de les 
facultats de Lletres i de Turisme de 08.00 a 13.00h; el servei de cafeteria de les facultats 
de Medicina i d’Infermeria obrirà de manera puntual i en motiu de cursos d’estiu i 



 
esdeveniments diversos durant el mes de juliol i de l’1 al 12 de setembre. A partir del 13 
de setembre tots els locals estaran oberts en l’horari normal de matí i de tarda, que en 
general són de 08:00h a 20:00h, excepte els mòduls centrals i Campus Centre, que 
tancaran a les 18:00h i la Facultat d’Educació i Psicologia, que tancarà a les 19:00h.  
 
9) El servei de vigilància del campus mantindrà un paper actiu en l’advertiment a 
les persones que mostrin una actitud inadequada en relació amb les trobades de grup i, 
si escau, el manteniment de la distància de seguretat i l’ús adequat de les mascaretes. 
 
10) Sobre les mesures per reduir el risc de contagi, es manté la campanya activa de 
comunicació de “No abaixar la guàrdia”, l’OSL continuarà fent revisions dels espais de 
la UdG. Caldrà 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”. 
 
11) Des de l’OSL es continuarà fent campanya de promoció de la vacunació a tots 
els col·lectius de la UdG i demanant que s’informi a la través de La Meva UdG en el 
moment que cada persona ho realitza. 
 
 
El gerent, 
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