
HORARI DELS SERVEIS ALS EDIFICIS 
CBL-UPC ESTIU 2016 

 
BIBLIOTECA:  Del 14 de juny  al 31 de juliol: horari de 9:00h a 14:30h 
  Tancada al públic del dia 1 al 31 d’agost. 
  Del 1 al 9 de setembre de 9:00h a 14:30h 
 
 
ÀREA DE GESTIÓ: 
 
 Oficina Oberta: De l’1 de juny fins al 30 de setembre de 11:00 a 13:00h 

 Període matrícula: Del 13 al 27 de juliol horari de 11:00   
a 12:00h. 

   
 
 Oficina de Recursos: Tancada de l’ 1 al 28 d’agost 
 Oficina de Serveis: Tancada de l’ 1 al 29 d’agost 

Servei de manteniment durant el mes d’agost, adreceu-
vos a seguretat, Edifici C4 
  

 Oficina de Recerca: Tancada de l’ 1 d’agost al 5 de setembre 
 Convocatòries durant agost es tractaran telemàticament 

 
 

ÀREA TÈCNICA:                 Tancat de l’1 al 31 d’agost.  
                                               

• Atenció telefònica AT i ATIC:  16213 de 8 a 15h.  
            Les peticions seran registrades, i ateses quan hi hagi tècnics disponibles. 
 

• A destacar respecte als serveis TIC durant el mes d’agost:  
o Xarxa de veu i dades, gestionat per UPCnet (telèfon 16213, en horari de 

8h a 15h) 
o Aturada del servei de SIA. 
o La resta de serveis restaran en funcionament, però en cas d’incidència no 

es podrà resoldre fins al setembre. 
 

 
FUNCIONAMENT DELS EDIFICIS DURANT ELS MESOS DE JUNY A  

SETEMBRE. 
 
EDIFICI CAMPUS: Del 15 de juny fins al 31 de juliol, de 9:00h a 14:30h*  
 De l ‘1 al 31 d’agost: TANCAT. Dels dies 22 al 31 d’agost l’accés 

a l’edifici per al PAS es farà mitjançant el carnet UPC 
 Del 1 al 9 de setembre, Obert de 9:00h a 14:30h* 
 De l‘1 al 31 d’agost no hi ha correu intern. 
 
 
 
 
*Fora d’aquest horari, accés amb carnet UPC (lector situat a la porta d’entrada. Cal tenir el carnet habilitat). 
 
 
 
 
 



 
EDIFICI ESAB: De 15 de juny a l’31 de juliol, Obert de 8:00h a 20:00h 
                                De l’ 1 al 22 d’agost: TANCAT 
 Del 23 al 31 d’agost: Obert de 8:00 a 14:00h 
 De l’1 al 9 de setembre: Obert de 8:00h a 20:00 
 Del 1 al 31 d’agost no hi ha correu intern. 
 
 
 
 
EDIFICI EETAC:     De l’1 al 31 de juliol, de 8:00h a 20:00h.  
 De l’ 1 al 22 d’agost: TANCAT 
 Del 23 al 31 d’agost: Obert de 8:00h a 14:00h 
 Del 1 de setembre al 9 de setembre: Obert de 8:00 a 19:00h 

(l’accés fora d’aquest horari es farà mitjançant el carnet UPC i en 
cas necessari podeu trucar al telèfon d’atenció de consergeria o a 
seguretat). 

 Del 1 al 31 d’agost no hi ha correu intern 
 
  
ALTRES SERVEIS 

 
REPROGRAFIA: Dies 14, 15 i 16 juny: horari especial per les PAU: de 10h a 

14:30h (intern fins les 18h) 
 Del 14 de juny  al 31 de juny: horari de 10h a 14:30h 
 De l’1 al 31 de juliol: horari de 9:30 a 14:30 
 AGOST TANCAT .  
 (Del 22 al 31 d’agost, les incidències als equips s’han de notificar al 

telèfon  93 401 25 88 / e-mail alex.garcia@canon.es ) 
 De l’ 1 al 9 de setembre de 9:30 a 14:30h 
 
 
RESTAURACIÓ: Del 20 al 30 juny de 8:00h a 18:00h 
 De l’1 al 31 de juliol, de 8:00h a 16:30h 
 AGOST TANCAT 
 De l’1 al 9 de setembre de 8:00 a 16:30h 
 
CENTRE VIPS: Tancat de l’1 al 31 d’agost.   
 
SERVEI ESPORTS:  Obert els dimarts i dijous de juny de 9h a 13h 
   Obert els dimarts de juliol de 9 a 13h  
   AGOST TANCAT 
 
 
 
 
TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC ANUAL 
 
Es farà dissabte 1 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 
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