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RESOLUCIÓ DEL RECTOR, DE DATA 1 DE DESEMBRE DEL 2020, PER 
LA QUAL ES PRORROGUEN LES MESURES CONTRA LA COVID-19 
(manteniment de l’escenari B1, amb excepcions) 
 
Per resolució rectoral de 29 d’octubre del 2020 es van disposar determinades 
mesures per contenir el brot epidemiològic de la covid-19 i facilitar el compliment 
de les mesures aprovades per les autoritats competents, de conformitat el Reial 
decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es decreta l’estat d’alarma per contenir 
la propagació d’infeccions causades pel SARSCoV-2. La vigència d’aquest estat 
d’alarma va ser prorrogada pel RD 956/2020, de 3 de novembre, fixant la seva 
durada fins al proper 9 de maig del 2021.  
 
En data 21 de novembre del 2020 es va fer pública al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya la Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es van 
prorrogar i modificar les mesures en matèria de salut pública per a la contenció de 
la pandèmia generada per la covid-19. Mitjançant aquesta resolució es dona inici al 
primer dels quatre trams que es preveuen al Pla d’Obertura Progressiva d’Activitats, 
en el qual es preveu que els referits trams tinguin, inicialment, una durada de 15 
dies, de manera que, en data 23 de novembre, es va donar inici al primer tram, que 
previsiblement finalitzarà el 6 de desembre del 2020.  
 
Per tal d’adequar les mesures de contenció preses a la Universitat de Girona al Pla 
d’Obertura Progressiva esmentat es fa necessari modificar la resolució del rector de 
data 29 d’octubre del 2020, sens perjudici de mantenir gran part de les mesures 
previstes en aquella resolució rectoral, l’eficàcia de la qual es va esgotar el 30 de 
novembre del 2020, d’acord amb el seu apartat resolutiu 13è.   
 
Així doncs, en virtut de les competències que m’han estat atribuïdes pels articles 93 
i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona (Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, pel 
qual s’aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la 
publicació del seu text íntegre – DOGC núm. 5897, de 9 de juny del 2011) i pel Reial 
decret 1065/2017, de 22 de desembre, de nomenament del rector de la Universitat 
de Girona (BOE núm. 316, de 29 de desembre del 2017),  
 
 
RESOLC: 
 

Primer. Mantenir (a excepció de les indicades seguidament) la vigència de les 
mesures previstes en la resolució del rector de data 29 d’octubre del 2020 (publicada 
al BOUdG núm. 10/2020, de 29 d’octubre) i, en conseqüència, prorrogar l’eficàcia 
de dita resolució. Així mateix, aquestes mesures hauran d’ajustar-se a les previsions 
contingudes al Pla d’Obertura Progressiva de les Activitats. 
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Segon. Es deixen sense efectes les mesures previstes als apartats sisè i setè de la 
resolució a dalt referida. L’activitat dels serveis afectats per aquestes mesures 
s’ajustarà al Pla d’Obertura mencionat. 
 
Tercer. Publicar íntegrament la present al Butlletí Oficial de la Universitat de 
Girona que tindrà efectes a partir de la seva publicació. 
 
 
El rector, 
 
 
 
 
Joaquim Salvi Mas 
 
 
Girona, 1 de desembre del 2020 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució 
immediata, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició 
davant del rector de la Universitat de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
seva notificació, d’acord amb allò que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu 
davant els jutjats contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la seva notificació, d’acord amb els articles 8.3, 14.1 i 46.1de la L1ei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos. 
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