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ADAPTACIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIA 

El Consell Interuniversitari de Catalunya, vista l’evolució 

positiva en el control de la pandèmia així com el procés de 

vacunació de la població, ha aprovat un nou Pla Sectorial 

d’Universitats per al curs acadèmic 2021/2022.  

 

Atès que correspon a cada universitat concretar les mesures 

previstes en el marc d’aquest Pla, el Consell de Govern de la 

UdL, en la seva sessió de 22 de juliol, ha aprovat la 

modificació del Pla de Contingència, adaptant-lo a les noves 

mesures del Pla sectorial d’universitats. 

 

Aquesta actualització del Pla Sectorial potencia la prestació de 

serveis en règim de presencialitat, podent-se habilitar l’activitat 

presencial plena, tot mantenint les mesures complementàries 

d’organització que garanteixin la protecció dels treballadors/es. 

 

Quant a les mesures relatives al treball a distància, el nou Pla 

sectorial estableix que:  

 

- La prestació de serveis en règim de presencialitat es 

potencia i la determina com a modalitat prioritària per a 

tota la comunitat universitària, en consonància amb la 

recuperació de la presencialitat de l’estudiantat i del 

professorat. 

- Les universitats del sistema universitari català podran 

habilitar l’activitat presencial plena per a totes les tasques 

administratives i de recolzament que li són pròpies, amb 

mesures complementàries d’organització que garanteixin 

la protecció dels treballadors. 

 

Aquest nou escenari comporta, d’una banda impulsar la 

incorporació progressiva de les persones a les unitats, tenint 

en compte que cal garantir la presencialitat  a totes les unitats i 

al mateix temps garantir la coincidència entre les persones 

d’una mateixa unitat i la dels seus caps i/o responsables.  

 

Pel que fa a les mesures organitzatives i més concretament en 

relació amb la prestació de serveis del PAS, es mantenen, si 

escau, mesures complementàries d’organització, com el treball 

no presencial o la flexibilitat horària, tot i que aquestes 

mesures complementàries ja no tenen per objectiu evitar la 

coincidència de les persones, com ha succeït fins ara.  

 

Tots aquests termes s’establiran mitjançant una instrucció de 

la Gerència que es publicarà properament. 

 

Altres canvis destacats del Pla Sectorial són l’increment de la 

presencialitat en la docència, que passa del 50% al 70% de 

l’aforament dels espais docents; s’abandona el concepte 

d’EPIs, però es manté l’ús de la mascareta, tot i que se’n 

flexibilitza l’ús. 

 

 
 

FORMACIÓ EN TELETREBALL PER AL PAS DE LA UDL 

L’Acord per al desenvolupament del teletreball del personal 

d'administració i serveis a les universitats públiques de 

Catalunya estableix que, en el cas de prestar serveis en la 

modalitat de treball no presencial, s’haurà de disposar d'una 

formació específica en l'àmbit del teletreball.  

 

La UdL, amb l'objectiu d'oferir una formació bàsica de qualitat 

en aquest àmbit per al PAS, ha acordat amb l'Escola 

d’Administració Pública de Catalunya la possibilitat que el PAS 

de la UdL pugui participar en les activitats de formació 

especifica en l'àmbit del teletreball que imparteixen. D’aquí 

que s’hagin activat, per a tot el PAS, els dos cursos següents 

de formació bàsica: 

 

- Formació per al teletreball:  adreçada al PAS que no te 

personal a càrrec i que no ha de realitzar la formació per a 

la supervisió (de 8 hores). 

- Formació per a la supervisió del teletreball: adreçada a 

comandaments i persones que hauran de supervisar 

persones en situació de teletreball (de 8 hores). 

 

En el moment que s’estableixi la formació bàsica obligatòria 

per al teletreball, aquests cursos seran convalidables. 

 

 

http://www.sprl.udl.cat/export/sites/Sprl/ca/Pla-de-contingencia-de-la-UdL_2021.pdf
https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/gerencia/.galleries/docs/butlletiinformatiudelagerencia/BIG-103-juny-2021.pdf
https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/gerencia/.galleries/docs/butlletiinformatiudelagerencia/BIG-103-juny-2021.pdf
https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/gerencia/.galleries/docs/butlletiinformatiudelagerencia/BIG-103-juny-2021.pdf

