
Bona tarda a totes i tots. 
 
Respecte de la nova instrucció del gerent, que entra en vigor aquest mateix dilluns 13 de juny, 
des del CEPASL volem fer-vos conèixer la nostra valoració condensada en 5 aspectes:  
 
1) DEROGACIÓ DELS PERMISOS ESPECIALS (Jornada complerta i 50%) i PETICIÓ D’AVALUACIÓ 
A RELACIONS LABORALS DE CASOS PARTICULARS  
 
Com a CEPASL,  a la reunió de negociació de la nova instrucció, hem manifestat  la necessitat de 
mantenir aquests permisos per atendre les situacions particulars que s’han vist afectades per la 
situació sanitària.   
 
És en aquest  sentit que la nova instrucció regula que qualsevol persona que no pugui prestar 
els seus serveis a causa de la COVID-19 ha d’exposar la seva situació a  Relacions Laborals i 
Desenvolupament de Personal per correu electrònic (relaborals@ub.edu) perquè, un cop 
avaluada, siguin aplicables mesures de flexibilització de les condicions laborals i atenció a la 
conciliació.  
 
En el cas de persones treballadores:   

• Que pertanyen a col·lectius definits com a vulnerables a la COVID-19  (de forma 
prioritària)  

• Que tenen al seu càrrec fills menors de 14 anys, fills amb algun grau de discapacitat, 
fills entre 14 i 16 amb situacions especials o familiars de primer grau dependents  

la nova instrucció els estableix un ordre de prioritat preferent per treballar a distància i per 
escollir torns en la modalitat de treball presencial, trobant solucions a les situacions on hi ha 
necessitat.  
 
En cas de resposta desfavorable en qualsevol de les situacions exposades ens podeu fer arribar 
la notificació corresponent per poder valorar-la com a Comitè (comitedempresa.pas@ub.edu).  
  
2) MANTENIMENT DE LA NECESSÀRIA FLEXIBILITAT ORGANITZATIVA  
 
La instrucció del gerent habilita a les persones amb responsabilitat orgànica de 
PAS a continuar aplicant mesures de reorganització interna, flexibilització d’horaris i 
d’adaptació a les condicions personals i familiars del personal a càrrec, mitjançant:   
 
 
- Treball a distància: continuar amb la priorització i el manteniment, de 
forma consensuada amb l’equip de treball, de la modalitat de treball a distància voluntari que 
ha permès la correcta i eficient prestació de les tasques i funcions assignades.   

• La instrucció regula mantenir les condicions del treball a distància al 100% en cas que 
així es consideri, o aplicar-les com a màxim al 80% (treballar 4 dies a distància i 1 dia 
presencialment) o de forma combinada amb la presencialitat en una mateixa jornada.  

• Destaquem que la crisi actual ha posat en valor la implicació de totes i tots en l’exercici 
de la nostra responsabilitat professional fent palesa una alternativa de servei que 
supera les limitacions del presencialisme.  
 

- Treball presencial: es continua mantenint de forma consensuada amb l’equip de treball, 
els sistemes de torns, horaris especials, o sistemes de cita prèvia per l’atenció al públic, que 
han permès  desenvolupar les tasques que només es poden portar a terme presencialment.  

• Destaquem la importància de  l’impacte d’aquestes mesures en el manteniment de les 
condicions de seguretat i prevenció de la transmissió de la COVID-19, 
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especialment per evitar la concentració de personal en el mateix horari i/o en espais 
reduïts,  facilitant el respecte a la distància social. 

• Incidim de nou en ressaltar també la importància de posar en coneixement del personal 
que s’ha anat incorporant a la presencialitat les pautes de seguretat establertes per la 
UB (guia sobre la Reincorporació segura als llocs de treball) ajudant en la resolució 
dels sovint inevitables dubtes inicials.  

  
3) MANTENIMENT DE LES MESURES DE PREVENCIÓ I SEGURETAT  
 
 
Recordem que, de forma paral·lela a aquesta instrucció, la OSSMA està elaborant una adaptació 
del Pla de Contingència que haurà d’incloure l’obligatorietat de l’ús de mascareta en el lloc de 
treball tot i el manteniment de la distància social de metre i mig.  
 
Podeu consultar la normativa de la Generalitat de Catalunya als següents links:  
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Us-obligatori-de-la-mascareta-00001  
https://web.gencat.cat/ca/activem/preguntes-mes-frequents/salut/  
 
Segons aquesta normativa: “La mascareta a la feina: sí que cal, excepte si estàs a l'interior d'un 
despatx propi d'ús individual, amb la porta tancada.”  
 
Qualsevol dubte al respecte o evidència de no aplicació de la normativa de 
seguretat demanem a tot el personal a fer ús tant dels serveis de la OSSMA, com del propi 
CEPASL (comitedempresa.pas@ub.edu) mitjançant les persones Delegades de prevenció.  
 
Persones vulnerables a la COVID-19: La instrucció regula que les persones que presentin alguna 
vulnerabilitat a la COVID-19 poden tornar a la feina presencial, sempre que la situació clínica 
estigui controlada. En el cas de que us trobeu dins d’aquesta situació i tingueu qualsevol dubte 
sobre la incorporació presencial, heu de posar-vos en contacte amb el Servei Mèdic de 
l’OSSMA (medicinadeltreball.ossma@ub.edu) que avaluarà la vostra situació i us emetrà 
un informe sobre les mesures sobre les mesures de prevenció, adaptació del lloc de treball i de 
protecció que siguin necessàries.  
  
4) MARCATGES HORARIS  
 
Pel personal que treballa a distància es manté la possibilitat de registrar de forma voluntària la 
jornada de treball mitjançant un sistema de marcatges en línia que està en període de prova.   
  
5) SOL·LICITUD DE PERMISOS I VACANCES  
 
Aclarir que es mantenen els procediments habituals tant si esteu treballant en modalitat de 
treball a distància o de forma presencial. Donades les dates, des del CEPASL recordem a tot el 
personal que no hagi sol·licitat encara les vacances, que ha de tramitar-les el més aviat possible.  
 
Seguim a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte al respecte o rebre qualsevol comentari. 
 
Salut i ànims per totes i tots, 
 
COMITÈ D’EMPRESA DE PASL  
Universitat de Barcelona 
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