Comunicat conjunt del rector i el gerent al PDI i el PAS
respecte a l'aprovació del RD 10/2020 de 29 de març
Benvolguda, benvolgut,
Com segur coneixeràs, avui s'ha aprovat en Consell de Ministres extraordinari el Real Decret Llei
que regula les restriccions de mobilitat des de demà 30 de març i fins al proper 9 d'abril, alhora que
es regula un permís retribuït recuperable per les persones treballadores dels serveis no essencials.
Mitjançant instrucció del rector el passat 14 de març varem establir les indicacions de servei
davant l'imminent tancament d'instal.lacions i edificis de la UPC. Tancament que com sabeu,
mitjançant instrucció del gerent (14 de març 2020) i procediment posterior (21 de març 2020) hem
realitzat de forma progressiva en dues fases diferenciades, per tal de reduir al màxim la presència
de persones de la comunitats als nostres edificis i campus.
En la mateixa instrucció s'establia que el PDI i el PAS de la UPC realitzaran les seves tasques
laborals de forma no presencial, mitjançant els mecanismes i mitjans que les direccions
acadèmiques i de serveis posin al seu abast, i alhora detallàvem els serveis que consideràvem
essencials per poder garantir el servei que, com a administració pública hem de garantir.
El Reial Decret aprovat avui (pendent encara de publicació), estableix que la mesura que fa
referència al permís retribuït recuperable no serà d'aplicació a les persones que es trobin de
baixa per incapacitat temporal, ni a aquelles per les que sigui possible el desenvolupament
de l'activitat en la modalitat de treball a distància, de conformitat amb allò establert al Reial
Decret Llei 8/2020. Reial Decret, que entre d'altres ens dona capacitat normativa i cobertura legal
per a les instruccions que hem anat establint fins a data d'avui.
Estem en contacte permanent amb la Secretaria d'Universitats i Recerca i la Conferència de
Rectors de les Universitats Espanyoles, per harmonitzar entre totes les universitats i
administracions implicades en l'ensenyament superior, les actuacions a emprendre que siguin el
menys perjudicial possible per al servei públic que oferim, i que especialment garanteixin la
continuïtat i finalització de l'actual curs acadèmic.
Mentrestant, i donat que les instruccions dictades a la UPC fins ara no entren en cap moment en
contradicció amb l'esborrany de Reial Decret al que hem tingut accés, et demanem que, malgrat les
adversitats, continuem com fins ara garantint el servei i vetllant per a que el curs acadèmic pugui
acabar de la millor manera possible.
Rep una cordial salutació,
Francesc Torres
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