
 
 

INSTRUCCIÓ DE GERÈNCIA NÚM 04/2021 DE 21 DE DESEMBRE DE 2021 SOBRE 

LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE TREBALL A DISTÀNCIA PEL PERSONAL 

D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA UdG PER CAUSA DE L’AGREUJAMENT DE 

LA SITUACIÓ DERIVADA DE LA COVID-19 

 

 

 

Ateses 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 la instrucció de gerència 03/2021, de 18 
d’octubre; 
 
Atesa l’evolució desfavorable de les dades de contagi del COVID-19 a Catalunya, i molt 
especialment la variant Òmicron, i ateses les indicacions de les autoritats sanitàries 
sobre les noves mesures per prevenir els contagis en totes les activitats personals, 
familiars, socials i laborals que ja s’han fet públiques; 
 
La Gerència determina els punts següents: 
 
 
1) Amb la voluntat de prevenir els contagis i alhora de garantir la necessària prestació 
de serveis a la comunitat universitària, per norma general a partir del dia 7 de gener de 
2022 el personal d’administració i serveis treballarà en modalitat presencial un mínim de 
3 dies a la setmana en jornada completa. 
 
2) Ateses les característiques del seu lloc de treball, els i les caps de servei i 
administradors/es d’àrea d’estudis treballaran de manera general en modalitat 
presencial un mínim de 4 dies a la setmana, amb l’objectiu de facilitar la coordinació dels 
equips híbrids, garantir 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 al 
Document de Premisses pel desplegament del teletreball  pel PAS de la UdG aprovat 
per Consell de Govern de data 21 de desembre de 2021. 
   
3) Per a tots els serveis, 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. 
 
4) En el cas de les secretaries acadèmiques de les àrees d’estudis es facilitarà 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 jornada laboral d’horari partit i la instrucció del 
secretari general sobre l’obertura de les unitats de registre. 
 
5) Per a totes les unitats administratives i serveis de la UdG, caldrà informar a la 
comunitat universitària 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 gener de 2022. 
 



 
Es continuarà realitzant el registre individual del temps laboral mitjançant el programa 
e-tempo. Per a consultes sobre la tramitació, hi ha tota la informació a disposició del 
PAS en el propi programa, en l’apartat “Notes informatives, manual i preguntes freqüents 
sobre registre horari”. 
 
6) 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 i de les avaluacions presencials establertes 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 i als caps 
de servei que son responsables d’edificis. 
 
7) Atès que les autoritats sanitàries continuen demanant màxima prudència, des de la 
Gerència recordem la necessitat de conciliar la prevenció i la protecció de la salut del 
personal amb la presencialitat i, per tant, els caps de les unitat i) prioritzaran la salut de 
les persones i molt especialment les que siguin vulnerables si els serveis mèdics així ho 
han determinat; ii) reorganitzaran els equips de treball d’acord amb les necessitats 
canviants de confinaments preventius de les persones dels equips iii) sol·licitaran a 
l’OSL, si calgués, l’activació de proves voluntàries de diagnòstic d’infecció per COVID-
19, els EPIs i altres mesures protectores necessàries, addicionals a les que ja tenen 
assignades, mitjançant el sistema de suport a l’usuari de l’OSL. 
 
8) Per la possible reorganització de les activitats del Servei d’esports, Biblioteca i 
concessionaris de la UdG a partir del dia 7 de gener de 2022, caldrà observar les 
regulacions específiques per cada sector que es vagin publicant al DOGC en resposta 
a les quals la Gerència anirà establint les indicacions oportunes en cada moment. 
 
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 individuals per reduir el risc de contagi tots els membres de la 

comunitat universitària han de garantir l’acompliment de la normativa aprovada a la UdG. 

11) Cal continuar comunicant a la OSL a través de la web totes les incidències COVID 

que vagin sorgint. 

 
 
El gerent en funcions, 
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