
Bona tarda a tots i totes. 
 
 
En previsió de la incorporació en la Fase 2 del Pla de Desescalada de la UB d'una part 
de la plantilla de personal laboral en tasques presencials, us volem transmetre la 
nostra posició resumida en 8 punts:   
 

• DATA D’INICI FASE 2: Estava previst iniciar-la el proper dilluns 18 de maig (per al 
PAS que ha de preparar les instal·lacions) i el dimarts 19 per a la resta de PAS i 
PDI vinculat als serveis previstos en aquesta Fase 2. La data final serà 
comunicada per part de la Gerència sempre i quan l’àrea sanitària de 
Barcelona entri en la Fase 1 estatal.  
  

• TRANSPARÈNCIA: Seguim reclamant una comunicació clara i detallada de tota 
la informació relativa a la incorporació del personal en aquesta Fase 
2 (protocols de neteja i desinfecció, sistema de 
torns, horaris i mesures especials en funció d’espai i tipus de feina, permisos 
disponibles, funcions assignades...) que permetin la presència mínima als 
centres.  
  

• SEGUIMENT PERSONALITZAT: Com a 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. Per això ens 
posarem en contacte amb vosaltres per mantenir una comunicació el més 
personalitzada possible.  
  

• PERSONAL VULNERABLE: Cap persona treballadora s'incorporarà al seu lloc de 
treball en Fase 2 si l’OSSMA no ha validat la seva situació personal i 
laboral mitjançant un qüestionari previ. El qüestionari, que 
enviarà l’OSSMA que ja ha rebut el personal inclòs en la Fase 2, inclou una part 
mèdica i una part tècnica permet valorar la situació individual, i identificar 
les persones considerades especialment vulnerables al SARS-CoV-2. Hi tindreu 
accés garantint la vostra confidencialitat. 
 

• CONCILIACIÓ: La UB activarà 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 se ha compromès a valorar els casos 
excepcionals.   
 
Aquest permís es podrà sol·licitar a jornada completa, o reduint la jornada al 
50%.  
  
No caldrà realitzar marcatge horari en modalitat de treball a distància però 
s’instarà a totes les persones responsables i a tot el personal a establir 



uns horaris que respectin els horaris habituals i el dret a la desconnexió 
digital. 
 

• MESURES DE PROTECCIÓ: Les persones Delegades de Prevenció del Comitè 
han avaluat in situ el material i les mesures de protecció disponibles que es 
facilitarà a tot el personal en aquesta Fase 2 en qualitat i quantitat suficients.  
 

• CEPAS-L ALS CENTRES: 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. 
 

• FASE 3 I 4:  Seguim treballant per garantir les màximes condicions de 
seguretat i salut per a la resta del personal, ja sigui en modalitat presencial en 
properes fases, com en modalitat de treball a distància, sobre les quals us 
informarem en breu.   
 

Ens podeu fer arribar a l’adreça de correu qualsevol dubte, petició d’informació o 
neguit que tingueu. 
 
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 tots i totes. 
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