
 
 

 

INSTRUCCIÓ DE GERÈNCIA NÚM 03/2021 EN EXECUCIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL 
RECTOR DE DATA 18 d’octubre DE 2021, D’ADOPCIÓ DE NOVES 
MESURES DAVANT DE LA PANDÈMIA DE COVID-19 (escenari B3) 
 

Atesa la Resolució del rector, de data 18 d’octubre de 2021, per la qual s’adopten noves 
mesures davant de la pandèmia de COVID-19 i atès que  es refereix a modificacions de 
la resolució de 27 de juliol de 2021 dels numerals 6è i 10è i es manté en vigor el punt 
11è. 
 
Atès que el punt onzè de la Resolució de 27 de juliol es manté vigent i hi 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”; 
 
Atesa l’evolució favorable del ritme de vacunació, que segons dades comunicades per 
part de les autoritats sanitàries en data 13 d’octubre de 2021 superen el 91% per part 
de la plantilla i el 80 % per part de l’estudiantat; 
 
Tenint en compte que, d’acord amb la resolució SLT/3090/2021, de 14 d'octubre, del 
Departament de Salut, la situació sanitària ha millorat molt notablement, però tanmateix 
cal continuar prenent mesures per preservar la salut de les persones; 
 
Tenint en compte que la Universitat de Girona ha anat recuperant progressivament la 
presencialitat en la prestació de serveis a mesura que les condicions de salut han anat 
millorant, i que en aquests moments està analitzant la millor manera d’aplicar a la nostra 
Universitat el regim de teletreball adoptat per la Mesa d’Universitats per mitjà de 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; 
 
 
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 del 100% de la 
docència presencial, per norma general, i a partir del dia 8 de novembre de 2021, el 
personal d’administració i serveis treballarà en modalitat presencial un mínim de 4 dies 
a la setmana en jornada completa. 
 
Ateses les característiques particulars del seu lloc de treball, i sempre que no es tracti 
de persones amb una situació de vulnerabilitat particular, els i les caps de servei i 
administradors/es d’àrea d’estudis treballaran de manera general en modalitat 
presencial cada dia de la setmana, amb l’objectiu de facilitar la coordinació dels equips 
i garantir la completa prestació del servei de la unitat i la planificació de la futura 



 
implantació de la modalitat del teletreball, estesa com una nova manera d’organitzar la 
prestació de serveis a la Universitat, en base a l’Acord Marc citat més amunt. 
 
Les jornades presencials d’atenció al públic seran com a mínim de 4 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 cal garantir l’obertura diària 
amb atenció presencial cada matí i com a mínim la tarda del dimarts, d’acord amb el que 
recull el calendari laboral per a les jornades laborals d’horari partit i la instrucció del 
secretari general sobre l’obertura de les unitats de registre. 
 
Totes les unitats administratives i serveis de la UdG hauran 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 8 de novembre de 2021. 
 
Es continuarà realitzant el registre individual del temps laboral mitjançant el programa 
e-tempo. Per a consultes sobre la tramitació, hi haurà informacions actualitzades a 
disposició del PAS en el propi programa, en l’apartat “Manual, notes informatives i 
preguntes freqüents”. 
 
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. Aquest apartat també s’aplica a totes les unitats 
administratives que prestin serveis directes a l’estudiantat. 
 
3) Atès que les autoritats sanitàries continuen demanant prudència, des de la 
Gerència es recorda 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) Quant al Servei d’Esports, s’ organitzen les activitats a l’exterior i a l’interior amb 
l’aforament que el pla sectorial permeti per les diverses activitats, i es permet l’obertura 
dels vestidors per a ús dels usuaris/es amb l’aforament que les condicions de l’espai 
recomanin i el Servei estableixi.  
 
5) Quant a la Biblioteca, s’autoritza el 100% de presencialitat de totes les places de 

la Biblioteca, l’obertura de totes les taquilles i s’anul·len les restriccions de presència i 

préstec. Cal tornar a habilitar l’ús per part dels estudiants de les aules de treball en grup 

a les tres biblioteques de campus. En situacions excepcionals, es manté que en cas 

d’una afluència continuada excessiva, especialment en període d’exàmens, es podrà 

establir l’accés només per a l’estudiantat de la UdG. 

6) En relació amb les activitats de docència i d’avaluació del Servei de Llengües 
Modernes, es podrà considerar el 100% de la presencialitat simultània de l’estudiantat 
en els espais on es dugui a terme les activitats acadèmiques presencials. 



 
 
7) El servei de reprografia dels 3 campus recupera la normalitat dels seus horaris i 
resten oberts en els horaris conveniats com a tard a partir del 8 de novembre de 2021. 
 
8) Els concessionaris del servei de cafeteria/menjar dels 3 campus recuperen la 
normalitat dels horaris conveniats per a cadascun d’ells a partir del 8 de novembre de 
2021. 
 
 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, cal respectar la normativa que 

estableixi el Comitè de Seguretat i Salut en cada moment, recollides en el Protocol 01 

del Pla de Contingència de la UdG. Continua essent obligatori l’ús de mascareta a tots 

els llocs de treball i estudi compartits i tots els llocs d’ús comú i d’accés al públic. 

També es manté activa la campanya de comunicació de “No abaixis la guàrdia” i l’OSL 
continuarà fent revisions dels espais de la UdG. Caldrà mantenir les mesures vinculades 
a “La UdG és una universitat segura”. 
 
11) Des de l’OSL es continuarà promocionant la vacunació a tots els col·lectius de la 
UdG quan les autoritats sanitàries així ho proposin i s’autoritza a la OSL que desactivi 
el formulari on s’informava de la vacunació individual. Cal mantenir activat el formulari 
de comunicació d’incidències COVID per tal d’introduir-hi les notificacions que pertoqui 
(contagis, quarantenes, etc.) quan s’esdevinguin. 
 
 
 
El gerent en funcions 
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