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RESOLUCIÓ DEL RECTOR, DE 22 DE DESEMBRE DE 2021, DE CESSAMENT I 
NOMENAMENT DE PERSONES TITULARS DE CÀRRECS I ENCÀRRECS DE GESTIÓ 
DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 
 

D’acord amb les funcions que atribueix l’article 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 en virtut del Decret 401/2021, de 14 de desembre, pel qual es nomena 

el doctor Joaquim Salvi Mas rector de la Universitat de Girona (DOGC núm. 8564, de 16 de 

desembre de 2021),  

 
RESOLC:  
 

Primer. Cessar les persones titulars dels càrrecs i encàrrecs de gestió que es relacionen 

seguidament, agraint la seva dedicació:  

• Maria José Martín Sánchez, adjunta al rector per a les Infraestructures i els Recursos 

Científicotècnics 

• Rafel Reixach Corominas, adjunt al rector per al Campus  

• Anna M. Pla Boix, delegada del rector per a la Igualtat de Gènere 

• Sílvia Simon Rabaseda, delegada del rector per a la Promoció i la Divulgació 

• Jaume Feliu Torrent, delegat del rector per al Territori i la Sostenibilitat 

• Robert Martí Marly, delegat del rector per als Màsters Internacionals 

• Joan Batlle Grabulosa, delegat del rector per a la Semipresencialitat 

• Josep M. Gómez Pallarès, director executiu del Programa Campus Sectorials 
 

Segon. Nomenar les persones titulars dels càrrecs i encàrrecs de gestió que es relacionen 

seguidament: 

• Maria José Martín Sánchez, adjunta al rector per a les Infraestructures i els Recursos 

Científicotècnics 

• Robert Martí Marly, adjunt al rector per als Màsters  

• Pilar Marquès Gou, delegada del rector per als Centres Adscrits de la Universitat de 

Girona 
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• Anna M. Pla Boix, delegada del rector per a la Igualtat de Gènere 

• Sílvia Simon Rabaseda, delegada del rector per a la Promoció i la Divulgació 

• Carolina Martí Llambrich, delegada del rector per al Territori i la Sostenibilitat 

• Josep M. Aguirre Font, delegat del rector per a l’Administració Electrònica i la 

Transformació Digital 

 
Tercer. Els cessaments i nomenaments d’aquesta resolució tindran efectes administratius 

i econòmics a partir del mateix dia 22 de desembre de 2021.  

 
Quart. Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Universitat de Girona als efectes 

d’allò establert a l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques.  

 

 

 

El rector,  

Quim 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 de les administracions públiques; 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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