
A totes les persones del PAS Laboral, 
 
Davant la possibilitat de poder accedir demà dimecres, 15 d’abril, en horari de 9 a 13 h, al 
vostre lloc de treball habitual, considerem que una manca d’organització en aquest accés pot 
generar problemes per mantenir les màximes condicions de seguretat i prevenció. 
 
Ahir a la tarda vam fer arribar a la Gerència una proposta reclamant que:   
per prevenció d'aglomeracions o coincidències, i per garantir al màxim la salut i la seguretat de 
tot el personal que pugui accedir als edificis de la UB per la finalitat que indicaven, habilitessin 
un procediment de petició telemàtica per aquesta excepcionalitat amb un termini màxim de 
sol·licitud. 

• valoressin conjuntament amb l’OSSMA, els delegats/des de prevenció, i les 
administracions de centre les peticions trameses pel personal a fi i efecte de 
programar-les per evitar contactes innecessaris. 

• informessin al més aviat possible a tot el personal del procediment a seguir i de 
l'adaptació a la demanda real i justificada. 

• en el cas d'una alta demanda, planifiquessin l'accés en diferents dies esglaonadament i 
no concentrant-les totes en una franja horària tan curta, i sempre prioritzant el 
transport privat o a peu, i sempre seguint les darreres mesures de prevenció 
recomanades per les autoritats sanitàries: 

o https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4857  
o http://territori.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=384752 

  
A hores d’ara no hem rebut cap resposta pel que considerem que:  
 

• Abans d’anar al lloc de treball, la Universitat de Barcelona ha de garantir les 
condicions que hem enumerat.   

• Si decidiu assumir el risc que suposa per a vosaltres i per a la resta, ens toca apel·lar a 
la responsabilitat individual i conjunta perquè:  

o seguiu la pauta d’informar a les persones responsables del vostre edifici i de la 
vostra seguretat (info-coronavirus@ub.edu) , del lloc i hora previst, així com 
de l’activitat que teniu previst realitzar  

o en la mesura del possible us poseu en contacte amb companys i companyes 
per poder fer els accessos de forma esglaonada evitant al màxim possible 
la coincidència  

o seguiu estrictament les recomanacions de prevenció en desplaçament i en 
estades al lloc de treball facilitades per les autoritats sanitàries  

  
Nosaltres continuarem reclamant i exigint davant el Rector i la Gerència que aquesta opció 
s’organitzi des de l’única lògica de garantir al màxim les condicions de seguretat de totes les 
persones que hi optin, de totes les persones que han de facilitar l’accés i la de tot el col·lectiu 
en general. 

Seguim a la vostra disposició per tot allò que considereu. 

Ànims i salut. 
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