
Bona tarda a totes i tots 
 
Com sabeu, el Govern de la Generalitat, mitjançant la Resolució SLT/1746/2020, va 
adoptar un seguit de recomanacions i mesures especials de contenció de l'activitat 
laboral i social, en matèria de salut pública, per frenar la transmissió del virus de la 
COVID-19 i protegir la salut de la població. 
 
En resposta a la nova situació epidemiològica de Barcelona i la seva àrea metropolitana, 
les actuacions de la UB han estat:   
 

1- El 17 de juliol, la gerència actualitza el llistat de personal que s’incorpora al seu 
lloc de treball en Fase 3 amb un increment de 10 efectius: de les 1689 persones 
del 10 de juliol al total de 1699 del 17 de juliol.   
2- Enviament d’un comunicat del rector a tota la comunitat universitària 
demanant seguir les recomanacions de la Generalitat.   
3- Publicació de la resolució del rector de 21 de juliol, on s'estableix el caràcter 
preferent del treball a distància pel PAS i PDI i es regula la prestació de serveis 
presencials per aquelles persones que, per la naturalesa de les seves activitats, 
no la puguin dur a terme a distància.   

 
Com a resposta a la resolució del rector, el Comitè d'Empresa de PASL vam demanar 
l'adopció de mesures concretes per reduir el % de presencialitat a la UB i la potenciació 
del treball a distància, amb dos correus de data 17 i 18 de juliol.  
 
Vam exposar clarament que en aquests moments són les dues mesures que ens 
permeten augmentar el grau de prevenció requerit i necessari.  
 
Seguim insistint mitjançant la nostra apel·lació constant a la gerència en la necessitat 
de reduir la presencialitat als diferents serveis actius en els següents termes:  
 

• que sigui l'estrictament necessària per mantenir les tasques indispensables.     
• que es reguli mitjançant un règim de torns acordats amb el/la 

treballador/treballadora.  
 

Entenem, per tant, que per sobre de la naturalesa de les activitats del personal, sigui 
en modalitat de teletreball o presencial, el criteri que ha de prevaldre a la UB per 
minimitzar els riscos de contagi del seu personal ha de ser, en primer lloc, minimitzar la 
presencia als llocs de treball, i en segon lloc, en el cas que sigui absolutament necessari 
el treball presencial, seguir estrictament les mesures de seguretat i salut d'acord al Pla 
de contingència de la UB.   
 
 
Us demanem que ens feu arribar qualsevol consulta al respecte per tal de posar-la en 
coneixement de les persones responsables en cada cas.   
Salutacions,   
 
 
Comitè d'Empresa de PASL 
Universitat de Barcelona 
 


