
Benvolgudes i benvolguts,  
  
La Gerència de la Universitat de Barcelona ens ha confirmat que aquest dilluns, 18 de maig, 
s’iniciarà la Fase 2 del Pla de desescalada de la UB. 
  
Tal i com us vam informar en l’anterior comunicat de 14 de maig, des del Comitè volem fer 
un seguiment de tot el personal que s’incorpori a treballar presencialment en Fase 2, de la 
mateixa manera que ho vam fer amb el personal de serveis crítics.   
  
Volem recordar-vos que, en aquesta Fase 2, és molt important un alt grau de compliment per 
part de tothom de les mesures de seguretat i salut, instruccions i recomanacions de les autoritats 
competents que han estat recollides en el Pla de contingència per a la desescalada del 
confinament ocasionat per la COVID-19 elaborat per l’OSSMA.  
  
Per això és important tenir en compte que en Fase 2:  
  

1. Cap persona treballadora s’ha d’incorporar al seu lloc de treball si no ha rebut la 
valoració d’apte de l’OSSMA per reincorporar-se en aquesta Fase.*  

  
2. Cap persona treballadora s’ha d’incorporar al seu lloc de treball si no ha rebut les 
indicacions de dia, horari i torns per a la seva incorporació.*  

  
3. Quan la persona treballadora s’incorpori al seu lloc de treball, ha de disposar 
del material de protecció específic que s’utilitza a la UB per a la COVID‐19 descrit en el Pla 
de desescalada del confinament decretat per l’alerta sanitària ocasionada per la COVID-19, 
segons apartat “mesures preventives de la Fase 2”, i al Pla de contingència per a la 
desescalada del confinament ocasionat per la COVID-19, apartat 7.4.2 Mesures higièniques 
personals o individuals apartat D i annex E.*  

  
4. L’OSSMA ha habilitat una guia que podeu consultar sobre la Reincorporació segura als 
llocs de treball, amb mesures de prevenció aplicables en les diferents fases 
de desescalada del confinament.  

  
5. Us recordem que podeu sol·licitar un permís especial retribuït per deures 
inexcusables (fills menors o familiars dependents). El podrà sol·licitar el 
personal amb alguna de les següents persones a càrrec: fills menors de 12 anys, fills majors 
amb un grau de discapacitat, o familiars de primer grau que en depenguin. El Comitè 
d’Empresa continua insistint en allargar-ho fins als 16 anys. De moment, la Gerència s’ha 
compromès a valorar els casos excepcionals.    

  
* Si teniu problemes en alguna d’aquestes situacions, envieu un correu  
a Gerència i Administració de centre, amb còpia al Comitè d’Empresa de PASL.   
  
Reiterem que, com a Comitè, estarem al vostre costat en els diferents espais dels centres, 
serveis i unitats que s'obriran, des del primer dia. Us ajudarem a resoldre qualsevol situació 
relacionada amb la vostra seguretat i les condicions de la vostra feina.  

Ens podeu fer arribar a l’adreça de correu electrònic comitedempresa.pas@ub.edu qualsevol 
dubte, petició d’informació o neguit que tingueu.   
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http://www.ub.edu/ossma/wp-content/uploads/2020/05/reincorporacio-segura-presentacio.pdf
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Ens cal la vostra informació de detall per poder incidir de forma més eficient en la resolució 
de cada situació particular.  
 
Salut i ànims per a totes i tots,  
  
Comitè d'Empresa PASL  
Universitat de Barcelona  

  
 


