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Benvolgut, benvolguda,
Espero i desitjo que hagis descansat i gaudit d'unes merescudes vacances. De cara al
retorn a la feina el dia 1 de setembre, i donada la situació actual de la pandèmia per
COVID-19, el Consell de direcció de Blanquerna-URL ha acordat el següent:
1- De l'1 al 14 de setembre, el PAS tindrà una presencialitat mínima de tres dies a la
setmana, amb la jornada habitual (37 h). L'horari de treball es podrà adaptar i partir la
jornada amb presencialitat i teletreball. Cal tenir en compte que a la FPCEE, FCRI i a
Tamarita el servei de menjador (amb novetats pel que fa al funcionament i aforament) no
estarà disponible, previsiblement, fins al 9 de setembre.
2- El professorat i PDI podrà desenvolupar la seva tasca laboral a les instal·lacions de les
facultats combinant-ho amb el teletreball. S'assistirà a les reunions (presencials i/o virtuals)
de preparació del curs quan ho requereixin els coordinadors i equips directius.
3- Les reunions periòdiques habituals dels equips directius i dels equips de coordinació es
podran organitzar i desenvolupar de manera presencial.
4- Independentment de la planificació feta, les persones, la presència de les quals sigui
necessària per a una qüestió laboral de prioritat, urgent o sobrevinguda en el seu servei,
hauran d'assistir presencialment al seu lloc de treball.
Les tres facultats i els Serveis generals disposen dels seus respectius protocols de
seguretat i higiene que fan de Blanquerna-URL un espai segur. Us demano que reviseu
totes les mesures especificades en aquests protocols.
L'objectiu, si la situació de la pandèmia ho permet, és recuperar la presencialitat de tot el
personal el dia 14 de setembre. Com ja sabeu, la situació pot variar en qüestió de dies.
Aquests acords poden variar en el cas que les autoritats sanitàries determinin un altre criteri
d'actuació.
Cuideu-vos, cuidem-nos,

Dr. Andreu Ibarz
Director General de Blanquerna-URL

