RESOLUCIÓ DEL RECTOR, DE DATA 18 D’OCTUBRE DEL 2021, DE
MODIFICACIÓ DE LES MESURES DAVANT DE LA PANDÈMIA DE COVID-19
(escenari B3)
En atenció a l’actual situació epidemiològica, el passat dia 15 d’octubre de 2021 van
entrar en vigor les noves mesures adoptades pel Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya mitjançant la RESOLUCIÓ SLT/3090/2021, de 14 d'octubre,
per la qual es modifica la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre (publicada al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8523 de 15.10.2021).
A la vista de les noves mesures, cal modificar algunes de les que es van dictar amb la
resolució rectoral de 27 de juliol de 2021 (publicada al Butlletí Oficial de la Universitat
de Girona núm. 9/2021), que van donar lloc al vigent escenari B3 i que seran objecte
de modificació, si escau, a l’espera del que es determini al Pla sectorial d’universitats.
Així doncs, amb aquesta resolució es modifiquen algunes de les mesures previstes a
la citada resolució, que roman en vigor que pel que fa a la resta.
Per tot allò exposat, a fi de contribuir a contenir el brot epidemiològic i facilitar el
compliment de les mesures aprovades per les autoritats competents es dicta, doncs,
la present resolució; i en virtut de les competències que m’atorguen els 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 el 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. Revocar parcialment la Resolució del rector de data 27 de juliol del 2021,
d’adopció de noves mesures davant de la pandèmia de covid-19 (escenari B3), i deixar
sense efectes els numerals sisè i desè del seu apartat dispositiu.
En substitució de les anteriors mesures es dicten les que segueixen en els següents
apartats. Així mateix, la referència que l’esmentada resolució rectoral de 27.07.2021
fa a la Resolució de Salut SLT/2331/2021, de 20 de juliol, s’haurà d’entendre que es
fa a la RESOLUCIÓ SLT/3090/2021, de 14 d'octubre.
Segon. Pel que fa a les activitats docents teòriques de tots els estudis oficials i propis
de la Universitat, pel desenvolupament presencial d’aquestes activitats es pot
considerar la presencialitat fins a un màxim del 100% de l'aforament autoritzat, havent
d'extremar igualment les mesures de protecció, amb subjecció al Pla sectorial aprovat
pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sens perjudici de l'establert

en el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 1 bis. Els centres docents determinaran
i informaran de la modalitat acadèmica en què es realitzen les activitats docents
teòriques i pràctiques i activitats d’avaluació, d’acord amb els protocols de seguretat
que estipularà, per a cada cas, l’OSL.
Tercer. A l’Aula Magna Modest Prats de la Universitat de Girona i sales d’actes dels
centres docents, per a la celebració d’actes acadèmics protocol·laris previstos en
l’apartat Novè de la resolució rectoral de 27 de juliol de 2021 (Escenari B3), es podrà
arribar al 100% de l’aforament i caldrà que es porti un registre de les persones
assistents o es faci preassignació de localitats, i que es prevegin mesures de ventilació
i circulació dels assistents per evitar aglomeracions.
Quart. Aquesta resolució tindrà efectes a partir del mateix dia 18 d’octubre de 2021.
Cinquè. Publicar aquesta Resolució íntegrament al Butlletí Oficial de la Universitat de
Girona.
El rector,

Joaquin Salvi Mas
Rector de la Universitat de Girona
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Joaquim Salvi Mas
Girona, 18 d’octubre 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.

