
 

RESOLUCIÓ DEL RECTOR, DE DATA 4 DE MARÇ DE 2021, PER LA QUAL ES 
MODIFIQUEN MESURES ACADÈMIQUES EN EL MARC DE LA PANDÈMIA DE 
COVID-19 (modificació de l’escenari B1)  
 
La resolució del rector de data 5 de febrer de 2021 mantenia, amb algunes 
modificacions, la vigència de les mesures previstes en la Resolució del rector de data 
29 d’octubre de 2020, de conformitat amb el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, 
pel qual es decretava l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades 
pel SARS-CoV-2. La vigència de l’estat d’alarma va ser prorrogada pel Reial decret 
956/2020, de 3 de novembre, que fixava la seva durada fins al proper 9 de maig de 
2021.  
 
En data 21 de novembre de 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 
prorrogaven i modificaven les mesures en matèria de salut pública per a la contenció 
de la pandèmia de covid-19 i s’iniciava l’aplicació del “Pla d’obertura progressiva 
d’activitats”.  
 
Davant de les actuals dades epidemiològiques a Catalunya, el Departament de Salut 
ha anunciat, a través del Canal Salut, noves mesures per a la contenció de la covid-
19 aplicables a partir del proper 8 de març a Catalunya, en les quals s’indica que en 
les activitats teòriques presencials es podrà considerar l’augment de la presencialitat 
simultània restringida fins a un màxim del 30% de l’alumnat de cada universitat.  
 
Malgrat aquest major grau de flexibilitat en la programació de l’activitat presencial, la 
situació epidemiològica al país continua essent crítica i cal continuar extremant en tots 
els casos el compliment del “Pla de contingència” i el “Protocol de Seguretat i Salut, 
Mesures preventives del risc de contagi del coronavirus SARS-CoV-2” de la 
Universitat de Girona.  
 
Per tal d’adequar al “Pla d’obertura progressiva d’activitats” esmentat les mesures de 
contenció preses per la Universitat de Girona es fa necessari modificar la Resolució 
del rector de data 5 de febrer de 2021, sens perjudici de mantenir gran part de les 
mesures que s’hi preveuen.  
 
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 de 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 de 2017),  
 



 

RESOLC:  
 
Primer. Mantenir la vigència de les mesures previstes en la Resolució del rector de 
data 5 de febrer de 2021, publicada al BOUdG núm. 3/2021, de 5 de febrer, i, en 
conseqüència, prorrogar l’eficàcia de l’esmentada resolució, a excepció de les 
mesures indicades seguidament, les quals hauran d’ajustar-se a les previsions 
contingudes al “Pla d’obertura progressiva d’activitats”.  
 
Segon. Modificar la redacció de l’apartat dispositiu segon de la Resolució del rector 
de data 5 de febrer de 2021, publicada al BOUdG núm. 3/2021, de 5 de febrer, que 
quedarà redactat de la manera següent:  
 

Es modifica la redacció de l’article novè de la Resolució del rector de 29 
d’octubre de 2020, publicada al BOUdG núm. 10/2020, de 29 d’octubre, que 
quedarà redactat de la manera següent:  
 
En les activitats docents teòriques de tots els estudis oficials i propis de 
la Universitat es podrà considerar l’augment de la presencialitat 
simultània restringida fins a un màxim del 30% de l’estudiantat de cada 
centre docent, prioritzant la presencialitat de primer curs dels estudis de 
grau. Els centres docents determinaran i informaran de les activitats docents 
teòriques i pràctiques i de les activitats d’avaluació que es mantenen de forma 
presencial, extremant les mesures de protecció. La resta d’activitats, amb 
caràcter general, s’han de fer en modalitat no presencial, tret que els centres 
docents estableixin altra cosa si la no presencialitat no fos possible i això 
afectés la qualitat de la docència.  

 
Tercer. Modificar la redacció de l’apartat dispositiu vuitè de la Resolució del rector de 
29 d’octubre de 2020, publicada al BOUdG núm. 10/2020, de 29 d’octubre, que 
quedarà redactat de la manera següent:  
 

La defensa dels treballs finals de grau i màster i la defensa de les tesis doctorals 
que es programin amb posterioritat a aquesta resolució es podran dur a terme 
de forma presencial i d’acord amb allò que estableixin el “Pla de contingència” 
i el “Protocol de Seguretat i Salut, Mesures preventives del risc de contagi del 
coronavirus SARS-CoV-2” de la Universitat de Girona. 

 
Quart. Atès l’increment progressiu de la docència presencial, el gerent determinarà 
els canvis organitzatius necessaris en l’administració per tal de garantir una adequada 
prestació de serveis, en especial en el relatiu a les àrees d’estudi. Així mateix 
coordinarà la recuperació progressiva de serveis externs (en particular els 



 

concessionaris de neteja, restauració i reprografia) per tal d’incrementar els serveis a 
la comunitat.  
 
Cinquè. Aquesta resolució tindrà efectes a partir del dilluns 8 de març de 2021.  
 
Sisè. Publicar aquesta resolució íntegrament al Butlletí Oficial de la Universitat de 
Girona. 
 
El rector,  
 
 
 
Joaquim Salvi Mas  
 
Girona, 4 de març del 2021  
 
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 
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 
notificació, d’acord amb els articles 8.3, 14.1 i 46.1 de 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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