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El 13 d’octubre de 2020 aquest rectorat va dictar una resolució sobre les mesures per 
aplicar en l’àmbit acadèmic durant l’actual situació de pandèmia. La resolució establia 
una vigència fins al dia 30 d’octubre inclòs i preveia la possibilitat de pròrroga. 
 
El 28 d’octubre de 2020 el Consell Interuniversitari de Catalunya va fer públic un acord 
amb relació a les mesures als campus universitaris per contenir l’índex de contagi per 
COVID19. Aquest acord estableix que “durant el mes de novembre tota la docència 
serà virtual i només es mantindran com a excepció les pràctiques i les avaluacions, 
extremant les mesures de protecció”, i que “la mesura s’adopta per un termini de 30 
dies per afavorir la governança universitària, així com l’estabilitat de l’activitat docent”. 
 
El 30 d’octubre de 2020 es va publicar al DOGC 8258 la Resolució SLT/2700/2020, 
de 29 d'octubre, del Departament de Salut, per la qual es prorroguen i es modifiquen 
les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 
 
Per això, en ús de les competències que m'han estat conferides pel meu càrrec,  
 
RESOLC: 
 
1. Prorrogar i modificar la Resolució de 13 d'octubre de 2020: 
 
a) La vigència d’aquesta resolució s’estén fins al 30 de novembre de 2020, de 
conformitat amb l’acord del Consell Interuniversitari de Catalunya de 28 d’octubre, 
sense perjudici que es pugui prorrogar si així ho preveuen les autoritats sanitàries. 
 
b) Modificar la Resolució de 13 d’octubre de 2020 per acomplir el punt 9è de la 
Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, en el sentit següent: 
 

- Les biblioteques dels campus de la URV resten obertes a l’únic efecte del servei 
de préstec. 
 

- Es tanquen totes les instalꞏlacions esportives de la URV i s’ajornen totes les 
activitats i competicions esportives que la Universitat organitzi. 

 
 
Tarragona, 30 d'octubre de 2020 
 
 


