
 

 1 de 2 

 

 

 

 

RESOLUCIÓ DEL RECTOR, DE DATA 13 D’OCTUBRE DEL 2020, DE 

NOVES MESURES PER A L’ACTIVITAT ACADÈMICA CONTRA LA 

COVID-19 

 

 

Antecedents i fonaments de dret 

 

Per resolució rectoral de 10 de juny de 2020, el vigent curs acadèmic va ser 

declarat com a “període excepcional” en la mesura en que, per exemple, es 

podrien donar situacions de restricció de la mobilitat. A la Universitat de Girona, 

i en el conjunt de les universitats catalanes, aquesta excepcionalitat ha comportat 

un esforç per adoptar les mesures que ens han permès iniciar el curs acadèmic 

2020-2021 garantint uns espais segurs. Les mesures que s'han previst a la 

Universitat han estat efectives i, per això, la incidència de la COVID entre la 

comunitat ha estat pràcticament nul·la.  

 

Ara bé, donada l’evolució dels indicadors de la pandèmia en els darrers dies, el 

Departament de Salut demana al sistema universitari de Catalunya una actuació 

ràpida per limitar la mobilitat de l’estudiantat, i contribuir així a contenir l’índex 

de contagi per la COVID-19 a Catalunya. 

 

Com a resposta a la demanda del Departament de Salut, el Consell 

Interuniversitari de Catalunya va acordar restringir l’activitat docent presencial 

virtualitzant tota aquella activitat docent teòrica. 

 

De conformitat amb tot allò exposat, i 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. Amb efectes a partir del mateix dia 15 d'octubre i fins el dia 30 d'octubre 

de 2020 (inclòs), les activitats docents teòriques es faran de forma no presencial. 
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Segon. Els centres determinaran i informaran de les activitats docents 

pràctiques que es mantenen de forma presencial.  

 

Tercer. La resta d'activitats, amb les mesures de protecció establertes 

actualment, es mantindran, tret que els centres estableixen altra cosa si la seva 

no presencialitat fos possible i no tingués afectació en la qualitat de la docència. 

 

Quart. Publicar íntegrament la present al tauler d’anuncis de la seu electrònica 

de la Universitat de Girona i al Butlletí Oficial de la Universitat de Girona.  

 

 

 

El rector, 

 

 

 

 

 

 

Joaquim Salvi Mas 

 

Girona, 13 d’octubre 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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