
 

 
 

 

Instrucció de la Presidenta del Patronat de la Fundació URV, de 17 de 
març, en relació al Coronavirus (COVID-19). 

  

Vist el Reial decret 463/2020, de 13 de març, del Govern d’Espanya, pel qual es 
declara l’estat d’alarma atesa la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-
19; 

Vista la responsabilitat de les administracions públiques i entitats del sector 
públic, com la FURV, de contribuir a l’objectiu de prevenir, reduir i minimitzar la 
propagació del COVID-19; 

Seguint les directrius i instruccions de les autoritats sanitàries i del Govern de la 
Generalitat de Catalunya que preveuen la limitació de la prestació dels serveis 
públics a aquells estrictament necessaris per garantir el correcte funcionament 
dels serveis bàsics o estratègics de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i les 
entitats del sector públic institucional; 

La FURV, en coherència amb les mesures adoptades al conjunt 
d’administracions públiques de Catalunya i entitats del sector públic. 

  

APROVA  

  

Primer.- Mantenir el cessament de tota activitat lectiva presencial i procurar la 
seva prestació per mitjans telemàtics i electrònics. 

 

Segon.- Amb caràcter general, totes les persones amb contracte laboral i/o 
becaris/es de projecte de la FURV, ( en endavant, PERSONAL ), realitzaran les 
seves activitats laborals de forma no presencial, d’acord amb aquestes 
instruccions,  mitjançant els mecanismes i mitjans disponibles. 

 

Tercer.- S’encarrega a la Direcció del Centre de Formació i Centre de 
Transferència l’elaboració d’un Pla de contingència que determini els serveis 
bàsics imprescindibles. 

 

Quart.- Atès que amb caràcter general, els edificis i instalꞏlacions de la URV 
romandran tancats fins a nova instrucció. Només es podrà accedir als mateixos, 
prèvia autorització de la direcció dels centres que es coordinarà amb els 
responsables de la URV per a comunicar les autoritzacions. 

 



 

 
 

 

Cinquè.- Encarregar a la direcció dels centres, arbitrar els sistemes de 
videoconferència, treball colꞏlaboració i ensenyament virtual per a substituir 
l'activitat docent presencial, i en la mesura que sigui possible, les activitats de 
gestió, recerca, doctorat, transferència, innovació i d’altres pròpies de la 
institució. 

 

Sisè.- Suspendre i interrompre els terminis establerts en normatives i 
procediments interns de la FURV, inclosos procediments de licitació i de selecció 
de personal. 

 

Setè.- S’encarrega a la direcció dels centres de la FURV l’elaboració de noves 
instruccions específiques que desenvoluparan aquesta 

 

Vuitè.- Aquesta instrucció i les mesures acordades són vigents de forma 
immediata, fins la seva modificació o suspensió de forma expressa. 

 

Tarragona, a 17 de març de 2020 

 

 

 

 

 

Maria José Figueras Salvat 

Presidenta del Patronat de la Fundació URV 
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