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RESOLUCIÓ del rector de la Universitat de Barcelona per la qual es prorroguen les
mesures excepcionals adoptades per contenir el brot epidèmic de COVID-19

D’acord amb el previst en la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual
s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic
de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en data 16 d’octubre de 2020 el
rector de la Universitat de Barcelona va dictar una resolució amb les mesures
excepcionals aplicables a la UB mentre aquella resolució fos vigent.
Per resolució del rector de data 30 d’octubre de 2020 es van adoptar noves mesures,
amb vigència des del 30 d’octubre fins al 14 de novembre de 2020, que no afectaven la
docència, que es mantenia a distància fins al 29 de novembre de 2020 de conformitat
amb l’acord del Consell Interuniversitari de Catalunya de 28 d’octubre.
En data 14 de novembre es va publicar al DOGC la Resolució SLT/2875/2020, de 12 de
novembre, 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 fins al 23 de novembre de 2020.
En data 21 de novembre de 2020 s’ha publicat al DOGC la Resolució SLT/2983/2020, de
21 de novembre, 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.
En conseqüència, d’acord amb les competències que em confereix l’article 73 de
l’Estatut de la Universitat de Barcelona,

RESOLC:

Primer. Prorrogar les mesures contingudes en les resolucions del rector de 16 i 30
d’octubre de 2020 fins al 6 de desembre de 2020, mantenint la docència no presencial,
llevat de les pràctiques i les avaluacions, que es podran realitzar presencialment
extremant les mesures de protecció.
Segon.- El servei d’Esports UB obrirà les seves instal·lacions el 23 de novembre de
2020, d’acord amb les previsions contingudes en el pla sectorial aprovat pel PROCICAT.
Les condicions i l’horari del servei es publicaran al web d’Esports UB.
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Tercer. Publicar la present resolució a la seu electrònica i al web de la UB.
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