
HORARI DELS SERVEIS ALS EDIFICIS 
CBL-UPC ESTIU 2018 

BIBLIOTECA: Del 25 de juny  al 31 de juliol horari de 9:00 a 14:30h 
Tancada al públic de l’1 al 24 d’agost. 

 Del 27 d’agost al 10 de setembre de 9:00 a 14:30h 
A partir del 12 de setembre,  de 9:00 a  20:00h 

ÀREA DE GESTIÓ: 

 Oficina Oberta: De l’1 de juny fins al 30 de setembre d’ 11:00 a 13:00h  

 Període de matrícula: Del 13 al 27 de juliol d’ 11:00 a 
12:00h 

Tancada de l'1 al 31 d’agost 

 Oficina de Recursos: Tancada del 6 d’agost al 24 d’agost

 Oficina de Serveis: Tancada del 31 de juliol al 25 d’agost 
Servei de manteniment durant el mes d’agost, adreceu-
vos a seguretat, Edifici C4 

 Of. Transferència
Coneixement: Tancada del 6 d’agost a l’11 de setembre 

ÀREA TÈCNICA: Tancada de l’1 d’agost al 2 de setembre  

 A destacar durant el període de tancament
o Disponibilitat dels serveis TIC durant el tancament energètic d’estiu.

o En cas de peticions o incidències (malfuncionaments) trucar a ATIC 16213
de 8:00 a 15h per enregistra-les.

FUNCIONAMENT DELS EDIFICIS DURANT ELS MESOS DE JUNY A 
SETEMBRE. 

EDIFICI CAMPUS:  Del 25 de juny fins al 31 de juliol  de 9:00 a 14:30h 
De l’1 al 24 d’agost: TANCAT.  
Del 27 d’agost al 10 de setembre de 9:00 a 14:30h 
A partir del 12 de setembre horari habitual, de 9:00 a 20h 

https://cbl.upc.edu/ca/els-serveis/cataleg-de-serveis/serveis-tecnics/disponibilitat-dels-serveis-tic-en-tancaments/disponibilitat-serveis-tic-campus-tancament-estiu-2018


Fora d’aquest horari, accés amb carnet UPC (lector situat a la porta d’entrada. Cal 
tenir el carnet habilitat). 

EDIFICI ESAB 
i EETAC:  Del 18 de juny fins al 3 d’agost  obert de 8:00 a 20:00h 

Del 6 al 24 d’agost: TANCAT  
Del 27 al 5 de setembre, obert de 8:00 a 20:00h 
A partir del 6 de setembre horari habitual, de 7:30 a 21h 

L’accés fora d’aquests horari es farà mitjançant el carnet UPC i en cas necessari 
podeu trucar al telèfon d’atenció de consergeria o a seguretat. 
Del 30 de juliol al 31 d’agost no hi ha correu intern. 

ALTRES SERVEIS 

REPROGRAFIA: Del 18 de juny al 31 de juliol, de 9:30 a 14:30h 
De l’1 al  31 d’agost, TANCAT 

Durant els dies 1, 2, 3 d’agost i la setmana del 27 al 31 d’agost, 
els usuaris podran contactar directament al telèfon: 93 401 79 66 
(en horari de 8h. a 15h.) o enviar un correu a l’adreça de correu 
electrònic: alex.garcia@canon.es 

Del 3 al 10 de setembre de 9:30 a 14:30h 
A partir del dia 12 de setembre horari habitual, de 10:00 a 17:00h 

RESTAURACIÓ: Del 18 al 29 juny de 8:00 a 18:30h 
Del 2 al 31 de juliol de 8:00 a 16:30h 
De l’1 al 31 d’agost, TANCAT 
De l’1 al 5 de setembre de 8:00 a 18:30h 
A partir del 6 de setembre de 8:00 a 20:00h 

CENTRE VIPS: Obert setmana del 9 al 13 de juliol 
Tancat del 31 de juliol al 31 d’agost.  
Obert setmana del 3 al 7 de setembre 

SERVEI ESPORTS:  Obert els dimarts i dijous de juny de 9:30 a 13:30h 
  Obert els dimarts de juliol 9:30 a 13:30h 

  AGOST TANCAT 

TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC ANUAL  

Es farà dissabte 6 d’octubre de 07:00 a 15:00h per realitzar tasques de manteniment 
de les estacions transformadores d’alta tensió del PMT.  
Contacte:  Oficina de Serveis del CBL, telèfon 934 137 010 


