	
  

  
  
  
  
Missatge  del  Gerent  de  la  UPC  al  PDI  i  al  PAS  sobre  les  
novetats  respecte  a  la  reactivació  de  l'activitat  a  la  UPC  
  
  
  
Barcelona,  17  de  maig  del  2020  
  
  
  
Benvolguda,  benvolgut,  
  
Com  segur  coneixes,  el  passat  14  de  maig  el  Consell  de  Govern  va  aprobar  el  Pla  de  
desconfinament  i  reactivació  progressiva  de  l'activitat  a  la  UPC  (  
https://www.upc.edu/ca/sala-de-
premsa/pdfs/pla_desconfinament_cg140520aprovat.pdf  ).  En  pots  trobar  informació  
més  ampliada  a  https://www.upc.edu/ca/portalcovid19/desconfinament.  
  
Avui  dia  16/5  el  Ministeri  de  Sanitat  ha  publicat  la  següent  Ordre  
Ministerialhttps://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf,  en  la  
que  com  podràs  llegir  en  la  disposició  adicional  única  (pg26),  a  la  pràctica  TOTS  els  
campus  de  la  Universitat  passen  a  poder  realitzar  les  activitats  previstes  en  la  
FASE  1  del  Pla,  malgrat  les  zones  geogràfiques  de  Barcelona  i  Metropolitana  Nord  
continuen  en  Fase  0.  Hem  demanat  per  tant  als  centres,  a  través  dels  serveis  vinculats  
a  les  Unitats  Transversals  de  Gestió,  que  comencin  a  preparar  els  plans  d'actuació  
necessaris  per  donar  cobertura  mínima  indispensable  a  l'activitat  que  es  vagi  
reactivant.  
  
Us  recordo  el  procés  de  sol·licitud  d'accés  als  edificis  per  les  activitats  vinculades  
a  la  recerca    i  per  als  accessos  puntuals  per  recollir  material.  El  procés  continua  
requerint  la  petició  de  l'interessat  i,  autorització  en  primera  instància  per  part  de  la  
direcció  acadèmica.  Un  cop  donada  l'autorització,  requereix  que  l'interessat  ompli  el  
formulari  adjunt:  https://forms.gle/kaV6FrwKxa5efP2b6  
  
Hem  activat  el  procediment  a  seguir  per  part  del  Personal  Especialment  Sensible  
(PES)  com  a  prerequisit  al  seu  accés  als  espais  de  la  Universitat  i  la  comunicació  de  
casos  i  contactes  que  trobaràs/trobaran  descrit  en  l'enllaç      
https://www.upc.edu/prevencio/ca  
  
T'adjunto  també  els  links  a  la  informació  següent,  respecte  a  les  mesures  d'obligat  
compliment    establertes  per  part  del  Ministeri  de  Sanitat  per  a  la  Fase  1:  
  
En  els  llocs  de  treball  :  
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/img/trabajo.jpeg  
  
En  els  centres  educatius  i  universitaris:  
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/img/centros_educativos.jpeg  
  

	
  
  
  
Finalment  em  permeto  recordar-te  que  continuem  en  estat  d'Alarma  produïda  per  una  
pandèmia  que  està  tenint  un  cost  molt  alt.  És  important  posar  per  davant  la  salut  
personal  i  col·lectiva,  i  per  tant  extremar  al  màxim  les  mesures  de  protecció,  en  
especial  de  higiene  i  distancia  personal,  i  utilitzar  els  equips  de  protecció  quan  així  
estigui  indicat,  o  sempre  en  cas  de  dubte.  
  
Cordialment,  
  
Xavier  Massó,  Gerent  de  la  UPC  

