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RESOLUCIÓ DEL RECTOR, DE DATA 15 DE MAIG DEL 2020, DE NOVES 
MESURES DAVANT LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA A CAUSA DE LA COVID-
19 (ESCENARI 6)    
 
 
 
Antecedents i fonaments de dret 
 
Per mitjà del Reial decret 463/2020, de 14 de març (RD), el Govern de l’Estat va 
declarar l’estat d’alarma, que ha estat prorrogat novament pel Reial decret 514/2020, 
8 de maig (BOE núm. 129, de 9 de maig), previ acord d’autorització del Ple del 
Congrés dels Diputats, de 6 de maig. D’acord amb aquest últim reial decret l’estat 
d’alarma es prorroga fins a les 00.00 hores del dia 24 de maig del 2020.  
 
En l’article 3 del citat RD es preveu un “procediment per a la desescalada” que es fa 
d’acord amb el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas 
para hacer frente a la pandemia de Covid-19, aquest és l’anomenat Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad, aprovat pel Consell de Ministres de 28 d’abril 
del 2020. El pla preveu diferents fases (0, 1 o inicial, 2 o intermèdia i 3 o avançada, 
amb un període mínim de dues setmanes per fase); actualment ens troben en la fase 
0. Els diferents territoris han d’acordar, conjuntament amb el Govern de l’Estat, les 
mesures que resultin adients en cada moment (art. 4 del RD 514/2020).  
 
El Ministeri de Sanitat, en la seva Ordre SND/399/2020, 9 de maig de 2020, recull tota 
una sèrie de mesures per a la flexibilització de determinades restriccions en aplicació 
de la Fase 1 del pla de desescalada.  
 
Des de la declaració de l’estat d’alarma el Rectorat ha dictat vàries resolucions 
disposant les mesures necessàries per donar compliment a les restriccions 
decretades i, alhora, per poder garantir la continuació de l’activitat, tant  acadèmica 
com no acadèmica. En aquest conjunt de mesures tenim el Pla de de resposta de la 
incidència de la covid-19 a la Universitat de Girona (escenari 5), que es disposa en la 
resolució del rector, de data 31 de març de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la 
Universitat de Girona núm. 2, de 31 de març. 
 
El procediment de desescalada o de flexibilització progressiva de les mesures 
restrictives ens obre la porta a un nou escenari -l’escenari 6- en el qual la Universitat 
de Girona haurà de transitar per les diferents fases que preveu el Plan abans referit. 
Així doncs, es fa palesa la necessitat d’un nou pla de resposta per executar el 
procediment de desescalada, i que contingui les indicacions i recomanacions 
pertinents a seguir en el procediment de desescalada. Així mateix, les mesures del 
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pla de resposta es podran anar complementant amb les instruccions que els 
vicerectorats, la Gerència o la Secretaria General, en l’àmbit de les seves àrees de 
responsabilitat, puguin dictar.  
 
Per tant, amb efectes des de la data de la present resolució, la Universitat de Girona 
prosseguirà amb la seva activitat -amb caràcter general- de forma no presencial, 
d’acord amb les indicacions i recomanacions que conté el Pla de de resposta de la 
incidència de la covid-19 a la Universitat de Girona. Mesures d’adaptació a l’obertura 
amb restricció d’activitats, adjunt a la present.  
 
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. Mantenir les mesures previstes en l’apartat primer de la part dispositiva de la 
resolució rectoral de 31 de març del 2020 (publicada al BOU UdG núm. 2/2020, de 31 
de març), i deixar sense efectes la resta d’apartats.  
 
Segon. Les anteriors mesures seran executades i flexibilitzades d’acord amb les 
indicacions i recomanacions de les mesures contingudes al Pla de de resposta de la 
incidència de la covid-19 a la Universitat de Girona. Mesures d’adaptació a l’obertura 
amb restricció d’activitats, adjunt.  
 
Tercer. El Pla de resposta s’executarà seguint el Protocol de Seguretat i Salut. 
Mesures Preventives del risc de contagi del coronavirus SARS-Cov1. Alerta sanitària 
covid-19, aprovat per la Comissió de Seguretat i Salut de la Universitat de Girona, 
disponible a l’enllaç següent  
https://www.udg.edu/ca/Portals/64/procediments/protocol_retorn_seguretat_salut.pdf. 
Així mateix, el Protocol i el Pla podran ser completats mitjançant les instruccions que 
els vicerectorats, la Gerència o la Secretària General, en l’àmbit de les seves àrees 
de responsabilitat, puguin dictar.  
 
Quart. Aquesta resolució tindrà efectes a partir de la data de la seva signatura.  
  

https://www.udg.edu/ca/Portals/64/procediments/protocol_retorn_seguretat_salut.pdf
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Cinquè. Publicar íntegrament la resolució 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, 15 de maig 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 Llei 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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