
HORARI DELS SERVEIS ALS EDIFICIS 
CBL-UPC SETMANA SANTA 2018 

 
BIBLIOTECA: Tancada del dia 26 de març al 2 d’abril. 
 

  
   
ÀREA DE GESTIÓ: 
 
 Oficina Oberta, Oficina de Recursos, Oficina de Recerca i Relacions 

Externes: 
            Tancades del dia 26 de març al 2 d’abril. 

 
 Oficina de Serveis:  Tancada del dia 26 de març al 2 d’abril. 

 (si necessiteu del servei de manteniment durant aquest     
període, adreceu-vos a Seguretat, Edifici C4). 

 
 
ÀREA TÈCNICA:                  Tancada del 26 de març al 2 d’abril. 
 
 A destacar durant el període de tancament 

o No hi haurà servei tècnic ni d’atenció a usuaris de l’AT. 
o Es deixaran els serveis funcionant. 
o Es restringirà l’accés a SIA a connexions des de la xarxa UPC o a través de 

UPClink (https://vpn.upc.edu per PAS/PDI i https://vpn.upc.edu/estudiants 
per estudiants) 

 
En cas de peticions o incidències (malfuncionaments) caldrà trucar a ATIC 16213 de 8 
a 15h per enregistra-les i es començaran a resoldre a partir del 3 d’abril 
 
 
FUNCIONAMENT DELS EDIFICIS DURANT SETMANA SANTA   
                                      (26 de març al 2 d’abril) 
 
 
 
EDIFICI CAMPUS: L’Edifici romandrà tancat i sense serveis durant tot el període, a 

excepció de la sala d’estudis i el servei de restauració. 
. 
 La sala d’estudis romandrà oberta en horari diürn de la manera 

habitual. Fora d’aquest horari caldrà autorització prèvia 
mitjançant SIA-GEPE. 

  
                                Del 26 de març al 2 d’abril no hi haurà servei de correu intern. 
 
EDIFICIS ESAB i EETAC:  
 
 Del 26 de març al 2 d’abril els edificis de les Escoles romandran 

tancats i sense serveis (de consergeria, de climatització, ..) 
 El PDI i PAS podran accedir als edificis amb targeta i no es 

requerirà autorització prèvia. En el cas d’estudiants, caldrà  
autorització prèvia via SIA-GEPE. 

 



Les instal·lacions funcionaran durant tot el període de Setmana Santa com els dies 
festius. 
 
 
  
ALTRES SERVEIS 

 
REPROGRAFIA:  Tancada al públic 26 de març al 2 d’abril. 
 
 
RESTAURACIÓ:  Els dies 26, 27 i 28 de març obert de 8:00 a 16:30h  
  Tancat del 29 de març al 2 d’abril. 
 
  
SERVEI D’ESPORTS:   Tancat al públic 26 de març al 2 d’abril. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


