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DIRECTRIU DEL CONSELL DE GOVERN PER A L’ACTUACIÓ DAVANT 
D’EMERGÈNCIES QUE AFECTIN LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA 

Davant els darrers esdeveniments relatius a la propagació del coronavirus a 
Europa, en especial a Itàlia, país aquest amb el qual la Universitat manté una alta 
relació acadèmica, es fa palesa la necessitat de preveure un òrgan que dicti i 
coordini actuacions necessàries per tal de garantir la unitat d’actuació davant la 
comunitat universitària, davant de qualsevol tipologia d’emergència que es pugui 
produir de forma sobrevinguda. 

És per la qual cosa s’emet la següent DIRECTRIU: 

1. Davant la declaració oficial d’emergència que pugui afectar els membres de la 
comunitat universitària es constituirà el COMITÈ DE GESTIÓ D’EMERGÈNCIA   

 
Es constitueix un comitè de gestió d’emergència ad hoc per tal de garantir 
l’agilitat en la presa de decisions i dur a terme una comunicació efectiva 
amb la comunitat universitària, amb la composició següent: 
 

o El rector 
o El gerent 
o La cap del gabinet del rector 
o La Directora de l’Àrea de Serveis Jurídics i Prevenció 
o Els Vicerectors/res, directors/res i els membres de l’equip de Gerència que 

siguin designats pel Rector i el Gerent, en funció de la tipologia 
d’emergència que es tracti. 

1.1 Funcions del comitè de gestió d’emergència: 

1) Qualificar i dimensionar l’emergència en relació a la organització de la UPC 
2) Requerir el suport de qualsevol servei o membre de la comunitat universitària 

per a realitzar les tasques que se li indiquin 
3) Dura a terme la interlocució amb les autoritats competents i, si escau, es 

coordinaran les actuacions amb la resta d’UUPPcat. 
4) Dictar instruccions en relació a l’activitat acadèmica, l’ús d’espais, i qualsevol 

altra mesura específica que es consideri escaient, sempre d'acord amb les 
directrius que es vagin rebent per part de les administracions competents. 

 

 



1.2 Funcionament i convocatòria del Comitè d’emergència  

El rector convoca i presideix el Comitè d’emergència, que s’haurà de 
convocar d’acord amb els principis d’immediatesa, urgència i eficàcia. 

El rector podrà designar, si s’escau, un o més membres del comitè per a la 
redacció de la proposta de les instruccions corresponents a la funció 4, per 
tal de ser tractada durant la sessió del comitè.  

2. S’habilita al rector per tal que desenvolupin la present directriu a través de les 
instruccions pertinents, ajustades a les situacions d’emergència que 
s’esdevinguin, les quals seran d’obligat compliment per a tota la Comunitat 
Universitària. 

 

Barcelona, 27 de febrer 2020 
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