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Instrucció núm. 4/2017 de Gerència sobre els serveis mínims de determinats edificis de la 

Universitat de Lleida durant el dia 3 d’octubre 

 

El Consell de Direcció de la Universitat de Lleida en la seva sessió de 2 d’octubre ha acordat que 

el 3 d’octubre de 2017 es deixaran en funcionament únicament aquells espais i instal·lacions de 

la Universitat absolutament imprescindibles. 

 

Correspon a la Gerència determinar els serveis mínims a prestar per part de les diferents unitats, 

així com les condicions en què es durà a terme tant el tancament dels edificis com els serveis 

mínims que caldrà prestar. 

 

Atès el caràcter excepcional d’aquest tancament s’estableix: 

 

Primer.- El 3 d’octubre de 2017 es tancaran al públic els edificis de la Universitat, garantint un 

accés restringit al personal. 

 

Segon.- Aquest tancament de la UdL implica: 

 Que els edificis no estan oberts al públic. 

 Que es suspèn tota l’activitat docent i administrativa. 

 Que el personal docent investigador podrà accedir als seus despatxos o espais de treball. 

 Es tancaran totes les biblioteques de la Universitat de Lleida. 

 

Tercer.- Durant aquest dia es mantindran els següents serveis generals: 

 Servei de seguretat les 24 hores en tots els campus.  

 Servei auxiliar o de recepció en cada campus durant el matí. 

 Servei de manteniment de comunicacions informàtiques i telefòniques. 

 

Quart.- Durant aquest dia, s’estableix per part del personal d’administració i serveis, els següents 

serveis mínims: 

 Una persona de Sistemes i Comunicacions de l'ASIC per al manteniment de la xarxa, 

telefonia i altres serveis de comunicacions. 

 Una persona de serveis comuns en cada campus en el torn de matí. Al Campus de 

Rectorat es desviaran els telèfons del Consell de Direcció per atendre possibles situacions 

d’urgència. 

 Durant aquest període, el personal d’administració i serveis que hagi de prestar serveis 

mínims, realitzarà jornada continuada  de les 8.00 i les 15.00 hores. 

 

Cinquè.- Els administradors i els caps de les unitats afectades per a la prestació de serveis mínims 

caldrà que comuniquin a la Gerència la relació de les persones que realitzaran els serveis mínims.  

 

 

Josep Maria Sentís Suñé 

Gerent 
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