Instrucció 19/2020 del gerent de la UAB per la qual es fixen els criteris
d’aplicació de les mesures recollides a la Resolució SLT/3177/2020, de 4 de
desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
de COVID-19 al territori de Catalunya.

Mitjançant el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de
l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa
al territori de Catalunya, es va determinar la finalització de la fase III del Pla per
a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la
pandèmia generada per la COVID-19 per a tot el territori de Catalunya, i d'acord
amb el que ha previst l'article 5 del Reial decret 555/2020, de 5 de juny, deixà
sense efecte a Catalunya les mesures derivades de la declaració de l'estat
d'alarma.
Al seu torn la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten
mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió
i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 determina que les mesures
previstes en aquesta Resolució han de ser completades amb un pla sectorial
d'activitats en l’àmbit d’universitats que s'ha d'elaborar i aprovar d'acord amb el
que preveu el Pla de transició del confinament ratificat pel Govern el 25 d'abril
de 2020.
En data 29 de juny de 2020 el Comitè de Direcció del Pla d’actuació del
PROCICAT, va aprovar el Pla Sectorial d’Universitats, que estableix que cada
universitat elaborarà i aprovarà el seu pla de contingència específic el qual haurà
de respectar, entre d’altres, les mesures establertes en el pla sectorial,
identificant una persona interlocutora de l'aplicació de les mesures organitzatives
i de protecció individual, l’organigrama de responsabilitats per a cada una de les
unitats acadèmiques, serveis o altres, responent a la casuística organitzativa de
cadascuna de les entitats.
El Consell de Govern de la UAB de 21 de juliol d’enguany, va aprovar el Pla de
contingència i protocol d'organització de la UAB), mitjançant l’Acord 52/2020, de
21 de juliol.
En el mateix acord, s’habilità la Gerència perquè prengui les mesures
necessàries o dicti les instruccions oportunes per garantir l’aplicació d’aquest pla,
així com d’altres mesures que les autoritats competents acordin derivades de la
situació de crisi ocasionada per la COVID-19. Així com també es va encarregar
a la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
En data 30 d’octubre d’enguany, es va publicar al DOGC la Resolució
SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Aquesta resolució té una clara
incidència en el funcionament de la UAB, i en algunes de les previsions
contingudes en el Pla de contingència i protocol d'organització de la UAB aprovat

mitjançant l’Acord 52/2020, de 21 de juliol. El 14 de novembre es publica la
Resolució SLT/2875/2020, de 12 de novembre en la que es prorroguen la majoria
de mesures previstes en l’anterior resolució.
El 21 de novembre es publica la resolució SLT/2983/2020 de 21 de novembre
per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures previstes en l’anterior
resolució.
El 4 de desembre es publica la resolució SLT/3177/2020, de 4 de desembre per
la qual es prorroguen les mesures establertes en l’anterior resolució.
És per aquest motiu que les mesures recollides a la Resolució SLT/3177/2020,
de 4 de desembre, s’aplicaran de forma preferent a les recollides al Pla de
contingència en tot allò que poguessin entrar en contradicció durant la vigència
d’aquesta instrucció.
Per tal de facilitar el compliment del contingut de la SLT/3177/2020, de 4 de
desembre i per raons de seguretat jurídica i per tal, també de garantir el
funcionament dels serveis als campus UAB, resulta necessari determinar els
criteris l’aplicació i l’abast de les mesures establertes, en la referida resolució.
Per tant, i d’acord amb l’habilitació continguda en Acord 52/2020, de 21 de juliol,
del Consell de Govern de la UAB dicto la següent:

Instrucció
L’evolució en les darreres setmanes de la situació epidemiològica a Catalunya
ha obligat al Govern de la Generalitat a adoptar, unes noves mesures especials
de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria de salut pública per aturar
la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població del
territori. Aquestes mesures especials estan recollides en la SLT/3177/2020, de 4
de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria
de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID19 al territori de Catalunya. Per tal de garantir l’adequada implementació de dites
mesures es fixen els següents criteris aplicatius:
D’acord amb la Resolució SLT/3177/2020, de 4 de desembre, els serveis de la
universitat es mantindran amb les següents consideracions:

1. Els bars i restaurants campus UAB podran obrir amb restriccions.
S’informarà de la concreció dels horaris i dels espais oberts.
2. El Servei d’Activitat Física es mantindrà obert amb restriccions del 30%
d’aforament per activitats en espais tancats i del 50% de l’aforament en
espais a l’aire lliure. Des del SAF s’informarà dels dies d’obertura i de les
condicions d’accés.
3. Les sales d’estudi romandran tancades.
4. Es mantindrà l’oferta de transport públic d’autobús al 100% al campus de
la UAB.

5. El Servei de Biblioteques obrirà amb un 50% del seu aforament.
6. Els centres docents de la UAB adaptaran la seva docència a virtual, amb
l’excepció de les pràctiques i les avaluacions.
7. Es mantindrà la presencialitat del personal d’administració i serveis de la
UAB, amb l’establiment de torns tenint en compte la disponibilitat de
personal, el nivell d’ocupació (exàmens, pràctiques, etc.) o la coexistència
de diversos punts d’accés, per tal de garantir el manteniment dels serveis
i de les activitats següents:
 Serveis essencials (granges, estabularis, Servei de Seguretat i
Vigilància)
 Serveis de Suport Logístic i Punt d’Informació, per garantir
l’obertura dels edificis i suport als espais docents on hi ha activitat
presencial de docència o de recerca
 Servei Assistencial de Salut
 Registre General
8. Es garantirà també la prestació presencial del servei, únicament quan sigui
necessari en totes les activitats i, en particular, en els casos següents:
 Les gestions acadèmiques: 1 dia a la setmana, amb horari reduït,
per a l’activitat de registre i l’atenció presencial amb cita prèvia
 El servei de biblioteques
 El Servei de Prevenció
 El seguiment d’obres, manteniment i serveis logístics
 Les activitats requerides per a la continuïtat del servei (Nòmines,
Servei d’Informàtica, etc.).
 Les activitats vinculades a l’experimentació
 Les pràctiques presencials (laboratoris,
d’audiovisuals, platós, cabines, etc.)

SIDs,

tècnics

Durant la vigència de les mesures adoptades a SLT/3177/2020, de 4 de
desembre, es facilitarà al personal UAB fins a 5 dies setmanals laborables de
treball a distància.
Les persones que durant aquest període prestin serveis presencials podran
acollir-se, si les seves funcions ho permeten, a fer jornada continuada, sense
haver de fer l’aturada obligada per dinar i amb una presència obligada de 9:30 a
14:00h. Si es el cas, es possibilitarà combinar la jornada presencial amb el treball
a distancia.

En cas de necessitar un document acreditatiu d’haver de realitzar l’activitat
laboral a la UAB i poder accedir al campus o retornar al vostre domicili, es pot
sol·licitar el certificat al formulari següent: certificat de desplaçament.

9. La vigència d’aquesta Instrucció serà fins el dia 11 de gener, llevat
l’establiment de criteris més restrictius establerts pel departament de
salut.
10. Durant la vigència d’aquesta Instrucció resten en suspens aquelles
mesures recollides al Pla de contingència i protocol d'organització de
la UAB, que resultessin contradictòries amb les determinacions de la
SLT/3177/2020, de 4 de desembre, la qual serà d’aplicació preferent
en aquests casos.
11. Cal publicar aquesta Instrucció en la pàgina web de la UAB i en els
espais de difusió de la universitat, així com fer la màxima difusió a la
comunitat universitària.
12. Es donarà compte del contingut d’aquesta Instrucció en el proper
Consell de Govern de la UAB següent a la data de signatura, per tal
de que el seu contingut sigui ratificat per aquest òrgan.

Signat digitalment per:

Jaume Tintoré Balasch
Gerent
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