Resolució del rector de 20 de juliol de 2020 acordant mesures excepcionals
davant la situació epidemiològica a Barcelona

El 18 de juliol de 2020 la Generalitat de Catalunya ha aprovat la Resolució
SLT/1746/2020, de 17 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als
següents municipis: Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant
Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de
Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i
Badalona.
En aquesta resolució es recomana a la població que es trobi o circuli als municipis
esmentats que romangui en el seu domicili i que es limiti la circulació per les vies d’ús
públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les
autoritats competents i limitant els contactes, tant com sigui possible. Així mateix,
s’insta als titulars dels centres de treball, entre d’altres a potenciar l’ús del treball a
distància quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible i a adoptar mesures
per a evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores
com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més
afluència. Igualment es recorda l’obligació de la ciutadania de fer ús de la mascareta a
la via pública, als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic o que es
trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física
interpersonal de seguretat.

Per tal de donar compliment a l’esmentada resolució, d’acord amb les competències que
em confereix l’article 73 de l’estatut de la Universitat de Barcelona

RESOLC

Primer. Romanen oberts tots els centres i instal·lacions de la Universitat de Barcelona
per a les activitats que li són pròpies en els termes establerts en la present resolució
amb els mateixos horaris que actualment.

Segon. Continuen permeses les següents activitats acadèmiques:
•

•

les activitats de recerca de l’alumnat de doctorat i TFM que requereix l’ús de
laboratoris i les activitats de TFG, pràctiques i sortides de camp en les condicions
establertes en la resolució del rector de 6 de juny de 2020, així com les activitats
acadèmiques autoritzades pels degans i deganes de conformitat amb la resolució
el rector de 2 de juliol de 2020.
les pràctiques externes en les condicions determinades a la resolució del rector de
27 de maig de 2020,

•

les lectures de tesis doctorals s’han de desenvolupar preferentment a distància,
d’acord amb el procediment aprovat pel Consell de Govern. A petició del president
o presidenta de la Comissió de Doctorat, i amb la conformitat expressa de tots els
membres del tribunal, el degà o la degana pot autoritzar la lectura presencial,
sempre que es garanteixin totes les mesures de protecció i seguretat establertes al
Pla de contingència, i en especial les distàncies interpersonals mínimes, aforament
màxim permès i mesures higièniques corresponents.

Tercer.- Per a tot el personal de la Universitat, PDI i PAS s’estableix el caràcter
preferent del treball a distància.
Únicament poden prestar serveis presencialment aquelles persones que, per la
naturalesa de les seves activitats, no la puguin dur a terme a distància.
Per garantir la prestació del serveis públic s’estableixen els següents serveis de
prestació presencial obligatòria:
•

Accés als edificis: Els edificis tindran un únic punt d’accés en l’horari actual. El
personal dels punts d’informació i logística donarà serveis en els torns corresponents
que seran comunicats per les administracions de centre.

•

Registre: Es garanteix l’obertura del registre de les Secretaries d’estudiants i
docència dels centres i de la seu del registre de Pavelló Rosa, de dilluns a dijous de
10 a 13h, amb cita prèvia.

•

Serveis d’atenció als estudiants: Es garanteix l’atenció als estudiants (beques,
SAE, gestió acadèmica i altres unitats transversals) en els horaris establerts i, en tot
cas, amb cita prèvia.

•

CCiT-UB i personal de laboratori: El personal dels Centres científics i tecnològics
de la Universitat de Barcelona i el personal de laboratori que no pugui prestar serveis
a distància, ha de prestar serveis presencialment, en els horaris i torns que
estableixin els responsables, i amb mecanismes de cita prèvia, si s’escau per
atendre a les persones usuàries.

•

Personal de les OAG, OR, departaments: amb caràcter general i preferent
s’estableix el treball a distància, llevat per a la realització d’aquells serveis o activitats
que el seu responsable estableixi que requereixen presencialitat.

•

Unitats transversals: amb caràcter general i preferent s’estableix el treball a
distància, llevat per a la realització d’aquells serveis o activitats que el seu
responsable estableixi que requereixen presencialitat. En especial cal garantir la
presencialitat necessària en les unitats de seguretat, manteniment, neteja i
jardineria, TIC i recollida de residus.

•

Òrgans de govern: Es garanteix l’obertura presencial de rectorat, secretaria general
i gerència de dilluns a divendres en horari de matí.

Quart.- Els responsables del personal que hagi de prestar serveis presencials ha
d’adoptar les mesures necessàries per evitar la coincidència massiva de persones, tant
de les persones treballadores com de l’estudiantat o altres persones usuàries, durant
les franges horàries en què es prevegi més afluència.

Cinquè.- Mentre duri la situació excepcional, l’ús de la mascareta és sempre obligatori
amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat, i
el personal ha d’extremar les precaucions de seguretat i salut garantint el manteniment
de la distància de seguretat interpersonal mínima o amb equips de protecció adequats.
Qualsevol circumstància o incidència s’ha de comunicar al director de recursos humans,
en el cas del PAS o al degà o degana, en el cas de PDI.

Sisè.- Les instal·lacions del Servei d’Esport de la Universitat de Barcelona romanen
tancades.

Setè.- Les biblioteques obriran exclusivament per a servei de préstec i retorn de
material, amb cita prèvia.

Vuitè.- En tot allò que no s’oposi a la present resolució continuen vigents les instruccions
aprovades pel rector en data 7 de juliol de 2020.

Novè.- La present resolució serà vigent des del 22 de juliol de 2020 fins el 31 de juliol
de 2020.
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