
 

 

 

 

RESOLUCIÓ DEL RECTOR, DE DATA 17 DE SETEMBRE DEL 

2020, D’ADOPCIÓ DE MESURES EXCEPCIONALS CONTRA LA 

COVID-19 

 

Donada la situació epidemiològica en què es troben els municipis de Girona 

i Salt, la qual ha fet que s’adoptessin mesures específiques per a aquests 

territoris (Resolució SLT/2230/2020, de 15 de setembre, del Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'adopten mesures 

especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de 

la pandèmia de COVID-19 als municipis de Girona i de Salt); i degudament 

ponderats els riscos de contagi i l’impacte en l’activitat acadèmica que pugui 

haver-hi, es considera adient adoptar la mesura de no celebrar activitats 

acadèmiques protocol·làries presencials, com són actes de graduació, 

reconeixements acadèmics, inauguracions de curs, cerimònies d’investidura 

de doctors honoris causa, lliurament de premis o altres actes similars. 

Aquesta mesura es pren seguint les recomanacions i propostes del Comitè 

de Seguiment previst en el Pla del Contingència de la Universitat de Girona, 

pla aprovat per acord del Consell de Govern en la sessió ordinària núm. 

6/2020, de 23 de juliol.   

 

Per tot allò exposat, de conformitat amb allò que estableixen els articles 93 

i 97.1, apartat a), dels Estatus de la Universitat de Girona (aprovats per 

l’ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, publicat al DOGC núm. 5897, de 9 de 

juny del 2011); i en virtut del Reial Decret 1065/2017, de 22 de desembre, 

de nomenament del  rector de la Universitat de Girona (publicat al BOE 

núm. 316, de 29 de desembre del 2017), 

 

 

RESOLC: 

 

Primer. Suspendre provisionalment la celebració presencial de tots els 

actes acadèmics protocol·laris (actes de graduació, reconeixements 

acadèmics, inauguracions de curs, cerimònies d’investidura de doctors 

honoris causa, lliurament de premis o altres actes similars) de la Universitat 

de Girona.  

 



 

 

 

Segon. Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Universitat de 

Girona. 

El rector, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joaquim Salvi Mas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 el 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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