Instrucció del gerent, de 16 de setembre de 2021, per al retorn a la presencialitat del
PAS de la UPF

El 13 de maig passat es va publicar una Instrucció per a la recuperació progressiva de la
presencialitat del PAS a la UPF, atenent a la situació epidemiològica i a les recomanacions
fetes per les autoritats sanitàries en aquell moment. La vigència d’aquella instrucció arriba
fins el 19 de setembre de 2021.
D’aleshores ençà la situació epidemiològica ha millorat. L’evolució de la pandèmia ha estat
positiva, els nivells de vacunació han anat creixent, i les indicacions recents de les autoritats
sanitàries permeten la realització d’un més ampli ventall d’activitats de tot tipus, fet que
comporta l’adopció de noves mesures per afavorir la recuperació de la màxima presencialitat
possible en el conjunt d’activitats universitàries en l’inici del curs acadèmic 2021-2022.
A Catalunya, i en el context actual de la pandèmia, el marc específic de regulació de les
activitats universitàries (principalment les de caràcter docent) el constitueixen les disposicions
de les resolucions del Departament de Salut (Resolució SLT/2704/2021, de 2 de setembre,
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, i
següents); juntament amb el Pla Sectorial d’Universitats per al curs 2021-22, aprovat pel
Comitè de direcció del PROCICAT, en data 21 de juliol del 2021.
Aquest marc permet una presencialitat simultània del 70% de l’estudiantat als centres. Alhora,
potencia la prestació de serveis en règim de presencialitat que el Pla Sectorial d’Universitats
estableix com a modalitat prioritària per a tota la comunitat universitària, permetent que les
Universitats habilitin l’activitat presencial plena per a totes les tasques administratives i de
suport.
En aquest context, i d'acord amb la Resolució del Rector, de 10 de setembre del 2021,
d’adopció de noves mesures relatives al retorn a la presencialitat de les activitats docents en
l’inici del curs acadèmic 2021-2022, amb plenes garanties de salut i seguretat de la comunitat
universitària, la Gerència dicta la següent Instrucció amb el propòsit d’establir les mesures
organitzatives i les actuacions concretes per al retorn a la presencialitat del PAS al lloc de
treball que seran aplicables a partir del 20 de setembre.
Les mesures organitzatives per al PAS que s’estableixen a partir d’aquesta data són les
següents:
-

La totalitat de la plantilla del PAS retornarà a la presencialitat per al desenvolupament
de la seva activitat professional habitual.

-

Quan la naturalesa de les activitats del lloc treball ho permetin i sempre assegurant
que quedi garantida la cobertura presencial del servei, s’autoritzaran fins a 2 dies
setmanals de treball a distància. De manera que aquest retorn a la presencialitat del
PAS als llocs i centres de treball serà, com a mínim, de 3 dies a la setmana.
Queden excloses del compliment d’aquesta obligació les persones que han estat
reconegudes pel servei sanitari concertat per la UPF com a sensibles per especial
vulnerabilitat amb relació a la infecció per coronavirus SARS-CoV-2, si el seu quadre
clínic no està controlat.
En el cas que l’espai de treball no permeti garantir la distància física interpersonal de
seguretat, caldrà reubicar les persones en un espai de treball que ho permeti o, en
cas que no sigui possible, assignar-los espais de treball aïllats d’altres persones (sales
de reunions o despatxos).

-

En les jornades partides, el dia que el treballador o treballadora tingui assignada la
seva tarda fixa serà obligatòria la presencialitat de matí i tarda. Els treballadors i
treballadores que tenen assignades dues o més tardes, podran fer-ne nomes una de
presencial, sempre i quan es garanteixi el servei presencial a la tarda1.
Els caps de Servei, llocs assimilats a cap de Servei i els/les caps d’UGA, hauran de
fer com a mínim dues tardes de manera presencial.

-

A fi de garantir la correcta prestació i cobertura presencial del servei, els dies de treball
a distància seran fixes. Això no afecta els caps de servei i caps d’UGA per tal que
puguin coincidir amb els diferents equips o torns. Així mateix, per necessitats del
servei, el/ la cap de la unitat podrà sol·licitar als membres del seu equip canviar el dia
de treball a distància assignat.

-

Es mantenen les franges de presència obligada que estan establertes en els horaris
del PAS, ja sigui en la modalitat presencial o a distància.

-

El servei presencial ha d’estar garantit durant les franges de prestació de servei
establertes que són les següents:
De manera general, de 9.00 a les 14.00 hores i de les 15:30 fins a les 17.30
hores, tots els dies laborables, excepte divendres que finalitzarà a les 14.00
hores.
Els llocs de treball d’atenció als usuaris a les recepcions i a la Biblioteca han
de garantir un servei presencial continuat i ininterromput de dilluns a divendres
laborables de 8.00 a 21.00 hores i dissabtes, diumenges i festius de 10.00 a
21.00 hores.

1

Per tal de garantir el servei presencial, cas que sigui necessari canviar la/es tarda/es obligada/es ja
assignada/es (l’anterior o anteriors a la jornada intensiva), caldrà sol·licitar-ho mitjançant el
procediment habitual.

Els llocs de treball del personal d’atenció als usuaris del Servei d'Informàtica
han de garantir un servei presencial continuat i ininterromput de dilluns a
divendres laborables de 8.00 a 21.00 hores.
-

Els treballadors i treballadores hauran de registrar la seva jornada laboral, tant la que
facin presencialment com la que facin a distància: mitjançant la targeta UPF, en el
primer cas, i el marcatge per l’ordinador, en el segon.

-

Mentre duri l’aplicació d’aquestes o altres mesures, i mentre no s’hagi negociat i tancat
un nou acord de teletreball per al PAS a la universitat en desenvolupament de l’Acord
marc per al desenvolupament del teletreball del personal d’administració i serveis
(PAS) a les universitats públiques de Catalunya, continua suspès el pla de teletreball
vigent a la UPF al març del 2020.

-

En el lloc de treball, s’ha de vetllar per mantenir les mesures sanitàries següents:

-

-

Distància física interpersonal de seguretat d’1,5 metres, que equival a un espai
de seguretat de 2,5 metres quadrats per persona, entre els treballadors i les
treballadores que estiguin simultàniament treballant de manera presencial en
el mateix espai.

-

Rentat freqüent de mans, sempre que sigui possible amb aigua i sabó; i si no,
utilitzant gel hidroalcohòlic.

-

L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és
d'ús públic o obert al públic, d'acord amb la Resolució SLT/2704/2021, de 2 de
setembre, 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, o bé quan hi ha desplaçaments per l'interior del
centre de treball. En el cas d'espais de treball tancats al públic, un cop la
persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no
comporten mobilitat, no és obligatori l'ús de la mascareta però sí recomanable,
en espais compartits.

-

A la UPF les mascaretes permeses són les higièniques reutilitzables (segons
l’Especificació UNE 0065:2020), les quirúrgiques (segons norma UNE-EN
14683:2019+AC:2019) i les de protecció respiratòria autofiltrant sense vàlvula
d’exhalació, de tipus FFP2 (segons norma UNE-EN 149:2001+A1:2010). Les
mascaretes lliurades per la Universitat són perfectament adequades, en
aquest context.

Les reunions de treball es realitzaran preferentment mitjançant les eines digitals de les
quals es disposa (principalment videoconferències). Per a les reunions que s’hagin de
fer presencialment, s'aplicaran les mesures sanitàries establertes. En qualsevol cas,
és obligatori respectar els aforaments dels espais.

La Comissió de Coordinació i Seguiment del Brot de Covid-19 vetllarà per mantenir
actualitzats el procediment operatiu per gestionar la represa de l’activitat presencial i les
instruccions operatives de desenvolupament (disponibles a la web del coronavirus), sempre
en consonància amb les recomanacions i les instruccions emeses per les autoritats
competents en el control i el seguiment de la covid-19, establint amb caràcter general les
mesures de salut pública a adoptar a la UPF per prevenir el contagi i minimitzar la propagació
del virus en aquesta nova etapa.
Aquesta Instrucció deixa sense efectes la Instrucció per a la recuperació progressiva de la
presencialitat del PAS a la UPF del 13 maig de 2021.
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