
 

RESOLUCIÓ DEL RECTOR, DE DATA 31 DE MARÇ DEL 2020, DE 
NOVES MESURES DAVANT LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA A 
CAUSA DE LA COVID 19 (ESCENARI 5)  
 
 

Antecedents 

 

Per mitjà del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, el Govern de l’Estat va declarar 
l’estat d’alarma, que ha estat prorrogat recentment pel Reial Decret 476/2020, de 
27 de març (BOE núm. 86, de 28 de març), previ acord d’autorització del Ple del 
Congrés dels Diputats, de data 25 de març del 2020. 

 

A la vista de les diferents disposicions aprovades sobre mesures per combatre 
l’emergència sanitària que justifica l’estat d’alarma, es va dictar la Resolució del 
rector, de data 14 de març del 2020, de mesures davant la situació de crisi 
sanitària a causa del COVID-19. En aquesta resolució es van adoptar un seguit de 
mesures que romanen plenament vigents. Alhora, es va disposar que en l’execució 
de les mesures establertes calia seguir el Pla de resposta de la incidència de la 
COVID-19 a la Universitat de Girona, que forma part de la mateixa resolució 
rectoral (publicada íntegrament al Butlletí Oficial de la Universitat de Girona núm. 
1/2020, de 15 de març). 

 

L’esmentat Pla de resposta determinava com a possible escenari la situació 
transitòria de tancament dels espais de la Universitat de Girona, sense que això 
suposés paralitzar l’activitat, tant acadèmica com no acadèmica. La pròrroga de 
l’estat d’alarma, l’aprovació de noves mesures més restrictives i l’evolució previsible 
de les actuals circumstàncies ens situen en nou escenari, en el qual es preveu que el 
tancament es perllongarà en el temps. La persistència en el temps de la situació 
descrita fa que haguem d’adoptar les mesures previstes en el Pla de resposta per a 
“l’escenari 5”, i que són les que s’acompanyen en aquesta resolució, les quals hauran 
de seguir-se a partir d’aquest moment per donar compliment a les mesures 
establertes en la resolució rectoral de 14 de març del 2020 abans referida. 

 

Conseqüentment, amb efectes des de la data de la present resolució, la Universitat 
de Girona prosseguirà amb la seva activitat de forma no presencial seguint les 
indicacions i recomanacions que conté el Pla de resposta de la incidència de la 
COVID-19 a la Universitat de Girona adjunt. 

 



 

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 recollides en la resolució rectoral de 14 de març del 
2020, a excepció de l’apartat novè (escenari 4).  
 
Segon. Les anteriors mesures seran executades d’acord amb les indicacions i 
recomanacions de les mesures contingudes al Pla de de resposta de la incidència 
del COVID-19 a la Universitat de Girona adjunt (escenari 5). 
 
Tercer. Aquesta resolució tindrà efectes a partir de la data de la seva signatura. 
 
Quart. Publicar íntegrament la present resolució 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, 31 de març de 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 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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