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Benvolguda Gerenta, 
Després de l’increment de casos per la sisena onada del coronavirus i la 
nova variant òmicron, molt més transmissible que les anteriors, la 
Generalitat de Catalunya va anunciar ahir un conjunt de restriccions i 
noves mesures per frenar l’avanç de la sisena onada. 
  
Algunes dades de la situació actual les ha fet publiques aquest 
dilluns el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, manifestant que 
Catalunya ha registrat un increment del100 % de contagis, 
registrant 6.300 contagis, mentre que fa una setmana eren la mitat. La 
transmissió de la variant òmicron té molta facilitat per saturar els nostres 
serveis sanitaris, i el Departament de Salut preveu arribar al final de mes 
amb 500 malalts greus per covid-l19. 
  
Per tal de reduir la mobilitat i controlar els contagis per l’auge de la 
variant òmicron alguns departaments de l’Administració ja han rebut 
directrius per passar a teletreballar de manera preferencial els cinc 
dies de la setmana. 
  
En aquesta línia, el Comitè d’Empresa de PASL i la Junta de PAS, us 
sol·licita l’aplicació urgent de les següents mesures a la Universitat de 
Barcelona: 
  

• Que s’augmenti pel PAS fins el 100% el teletreball a la Universitat 
de Barcelona. 

• Que la primera setmana de gener: dies 3, 4 i 5 de gener i no 
s’obligui a obrir els serveis, si no que només sigui habilitada per 
treballs de tipus essencials, 

• Que el personal essencial disposi de totes les mesures de 
seguretat que necessitin. 

• Que es reforci les mesures de neteja i desinfecció dels llocs de 
treball essencials. 

• Que es reforci l’atenció psicològica que sigui necessària pel 
personal essencial. 

  
Aquestes mesures s’haurien de prendre de forma preventives a l’espera de 
les decisions del Govern, però entenem que la Universitat de Barcelona 
com a primera universitat del país hauria de liderar la seva implementació. 



  
A més, tornem a demanar que cal reforçar les informacions al respecte, i 
fer el seguiment, per garantir l’acompliment de les mesures preventives 
actuals i futures als llocs de treball per les persones treballadores. 
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