Instrucció del Rector de la Universitat de Lleida davant l’Estat d’Alarma declarat a
l’Estat Espanyol a conseqüència de la pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2

La declaració d’Estat d’Alarma decretada pel govern d’Espanya imposa una sèrie de mesures
destinades a prevenir i controlar la infecció dels ciutadans pel virus SARS-CoV-2. Aquestes
mesures tracten de reduir el contacte entre persones, comporten el tancament forçós de
determinats establiments com biblioteques, centres cívics i assistencials no sanitaris o locals
d’oci i limiten la prestació de serveis públics a aquells estrictament necessaris per garantir el
correcte funcionament dels serveis bàsics o estratègics.
La declaració del govern d’Espanya (RD 463/2020, BOE de 14 de març) juntament amb
disposicions prèvies del govern de Catalunya (SLT/719/2020 i SLT/720/2020), les
instruccions que desenvolupen aquestes normatives, la legislació universitària i els estatus de
la UdL em faculten a dictar les següents normes per tal de prevenir i minimitzar la propagació
del virus SARS-CoV-2 en l’àmbit de la UdL:

1.

Es manté vigent la suspensió d’activitats docents presencials decretades a la Resolució
de la Generalitat de Catalunya SLT/719/2020, de 12 de març, procurant d’assegurar la
seva prestació per mitjans virtuals.

2.

Els edificis i les instal·lacions de la UdL romandran tancats al públic a partir del 16 de
març. Queda prohibit l’accés als edificis, llevat per al PDI i PAS o altre personal que
presta serveis professionals a la UdL que s’hauran d’identificar davant dels serveis de
control i vigilància.

3.

Sempre que sigui possible, el PDI i el PAS de la UdL realitzaran les seves tasques
laborals de forma no presencial, mitjançant els mecanismes i mitjans que els
vicerectorats i la gerència posin al seu abast i d’acord amb els respectius caps de les
unitats.

4.

El personal al servei de la UdL ha de mantenir oberts canals necessaris per rebre, en
qualsevol moment d’aquesta emergència, instruccions de servei amb l’objectiu que es
preservi la prestació de serveis essencials, imprescindibles o crítics.

5.

En l’àmbit de la Recerca, es mantindrà de forma presencial només aquella activitat que
es consideri crítica per tal de que no es malmetin treballs en curs o per a l’execució de
tasques de manteniment imprescindibles a determinats serveis (estabulari, camps de
cultius, o altres) o instrumental que ho requereixi.

6.

Pel que fa a la tramitació de procediments de la UdL, el còmput de terminis queda
suspès a partir del 16 de març de 2020 i durant la vigència d’aquesta instrucció. Pel
que fa als procediments dictats per institucions externes a la UdL, prevaldran els
terminis establerts, i eventualment les modificacions publicades per aquestes
institucions.
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7.

Els concursos queden aturats durant la vigència d’aquesta instrucció.

8.

S'habilita la Gerència per establir règims horaris reduïts per atendre “deures
inexcusables de caràcter públic” o altres mesures necessàries que garanteixin almenys
el funcionament de les següents prestacions:
a.

Serveis de gestió Econòmica: gestió de cobraments i pagaments
imprescindibles, gestió de les nòmines, impostos i contractació.

b.

Serveis TIC: manteniment de CPD, serveis crítics i atenció a l’usuari.

c.

Manteniment necessari d’instal·lacions, subministraments, laboratoris i
seguretat i control d’accessos als edificis de la UdL.

d.

Prestació imprescindible del registre general i garantia de servei de la seu
electrònica i de mecanismes i processos de signatura electrònica.

9.
Es facilitaran telèfons i correus de contacte del suport TIC per atendre les incidències
en les que es pugui trobar el personal que treballa de manera remota i del Servei de Vigilància
i Seguretat que s’estableixi a cada campus.
Aquestes mesures i indicacions estaran vigents a partir del 16 de març i fins una nova
instrucció.
El canal permanent de comunicació serà l’espai de notícies del portal web de la universitat,
http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/ i, per al personal i estudiants, també l’espai
«Comunicacions UdL» del campus virtual, on es publicaran els avisos amb tramesa
simultània al correu electrònic del domini udl.cat de tots els membres de la comunitat
universitària, així com el correu electrònic institucional udl-info@llistes.udl.cat.
Estableixo aquestes instruccions des de la convicció que la comunitat universitària comparteix
i entén la gravetat del moment, i agraeixo la voluntat mostrada per afrontar-lo entre tots.
D’acord amb el que ens han transmès les autoritats, les nostres prioritats en els propers 15 dies
han de ser en primer lloc la lluita contra l’extensió del virus i en segon lloc la prestació dels
serveis essencials de la institució. La crisi passarà, i amb la recuperació de la normalitat, si ho
hem fet amb unitat, serem més forts per encarar, en el futur, altres reptes que puguin arribar.

Lleida, 15 de març de 2020

Jaume Puy Llorens
Rector
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