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Resum

La constitució i posada en funcionament del Consell Assessor de la Transparència (CAT)
ha suposat un nou impuls en el desenvolupament i la millora de la transparència a la
Universitat, que enguany ha tingut com a primer fet destacat el procés de reviso i millora
del portal de la transparència amb l’increment de nous continguts, l’ampliació de la
informació publicada i l’establiment de nous canals de coordinació per a la seva
actualització i manteniment amb la creació de la Xarxa Universitària de la Transparència
i la realització de diverses accions formatives adreçades a tot el personal.
A més de la creació del CAT, s’ha constituït també el grup de treball TRAGI (Grup per a
la Transparència en la Recerca, l’Aprenentatge, la Gestió i la Innovació) per unir esforços
entre les universitats catalanes per avançar en el repte comú d’assolir la màxima
transparència.
Així mateix, com a mostra de la importància creixent de la transparència, es visualitza
l’increment anual de la demanda d’informació per part de la ciutadania, i des de la
comunitat universitària, per la via de les sol·licituds d’accés a la informació pública.
Totes les accions dutes a terme s’han fet sempre amb l’objectiu d’assolir els màxims
nivells de transparència de la Universitat, un fet que es reflecteix molt positivament en
els bons resultats obtinguts en les auditories externes a les quals és sotmesa cada any, tant
en l’exercici de la publicitat activa com en la tramitació de les sol·licituds d’accés a la
informació pública que li són presentades.
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Presentació
El dia 25 de març del 2019 es va constituir a la UPF el Consell Assessor de la
Transparència, arrel de l'acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2018, com
a òrgan de participació amb representants de tota la comunitat universitària, del Consell
Social, així com de persones expertes en l’àmbit de la transparència i de bon govern, amb
l’objectiu de configurar un espai de participació i consulta per contribuir a seguir
impulsant la transparència i el bon govern de la Universitat.

En l’exercici de les seves funcions, el CAT ha de prestar assessorament als òrgans de
govern, ha de rebre informació i avaluar les accions empreses per la Universitat, promoure
l’elaboració de recomanacions, directius i bones pràctiques, emetre els informes que li
siguin requerits i, finalment, ha d’elaborar i aprovar una memòria de les accions i les
actuacions desenvolupades al llarg de l’any en matèria de transparència i bon govern a la
Universitat i presentar-la davant tant del Consell de Govern com del Consell Social.

Ens plau, doncs, presentar la primera memòria del CAT, corresponent a l’any 2019
destacant, tanmateix, que l’inici de les seves activitats no representen un punt de partida
per la transparència a la Universitat sinó més aviat el seu reforçament i una nova empenta
a la voluntat de retiment de comptes cap a la comunitat universitària i la societat en
general exercida ja des dels seus inicis a través de les memòries dels cursos acadèmics i
mitjançant el web de la Universitat, molt especialment a partir de l’arribada de les lleis
de transparència amb la posada en marxa del Portal de la Transparència.

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern (Llei 19/2013), i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern de Catalunya (LTC), fonamenten la transparència en dos
grans pilars: la publicitat activa i el dret d’accés a la informació pública, essent la primera
una transparència “proactiva” —l’Administració publica la informació sense necessitat
que ningú li sol·liciti— i la segona una transparència “reactiva” —l’Administració espera
a rebre una consulta externa per a facilitar la informació al ciutadà interessat—.

En aquest sentit, durant l’any 2019 s’han dut a terme diverses accions per reforçar
cadascun d’aquests dos eixos principals procurant donar compliment a totes les
obligacions i tenint en compte les exigències de les diferents auditories externes
avaluadores de la transparència.
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1. Actuacions en matèria de publicitat activa
Portal de la Transparència
L’any 2019 va començar amb la posada en marxa d’un Portal de la Transparència amb
una imatge totalment renovada. Des de l’inici del curs 2018-2019 es va estar treballant en
un nou disseny que el fes més visual, més entenedor i més àgil, al mateix temps que es va
dotar d’una nova estructura per la distribució de la informació a través dels diferents
apartats que en facilités la localització.
La pàgina principal del Portal s’ha modificat per presentar d’un sol cop els principals
apartats informatius, repartits ens sis compartiments específics, que recullen, en primer
lloc, sota la denominació Universitat, totes les dades relatives al funcionament de la UPF,
la seva estructura i el govern. L’apartat Persones concentra la informació sobre els
col·lectius PAS i PDI, mentre que a Docència i Recerca s’hi poden consultar els
continguts referents a les titulacions, a l’avaluació del professorat, les dades de rendiment
acadèmic, i sobre producció científica i innovació. Per últim, les dades econòmiques i de
retiment de comptes es publiquen a l’apartat Economia i finances, mentre que, tal com
determina la llei, la informació sobre Contractació pública i convenis es presenta de
manera diferenciada en un espai propi.
A banda d’aquests sis conjunts informatius s’han habilitat també a la pàgina d’entrada del
Portal els enllaços als principals canals oberts a la ciutadania en matèria de transparència,
participació ciutadana i govern obert. Així, totes aquelles persones que hi tinguin interès
poden accedir des de la mateixa portada del Portal als formularis de sol·licitud d’accés a
la informació pública —per tramitar presencialment o electrònica— i als processos
participatius que s’iniciïn.
En aquest sentit, el dia 1 d’octubre del 2019 es va publicar al Portal de la Transparència,
i a la Seu Electrònica de la UPF, el Catàleg de procediments amb els tràmits que tant la
comunitat universitària com la resta de la ciutadania poden fer de forma electrònica amb
la Universitat. La publicació del catàleg representa la culminació de la primera fase del
projecte que paulatinament anirà incorporant tots els procediments electrònics i els
tràmits susceptibles de poder ser realitzats a través de l'administració electrònica.
El Catàleg permet fer la cerca per col·lectiu destinatari, per nom del tràmit o visualitzarlos tots conjuntament. Cada tràmit incorpora una fitxa amb la informació d’aquest i
l’enllaç que l'adreça al lloc on pot iniciar-lo.
Tot aquest nou disseny s’acompanya també d’un esforç revitalitzat per ampliar i
actualitzar els continguts amb la creació de la Xarxa Universitària de Transparència
(XUT) i el treball conjunt amb totes les unitats i serveis. D’aquesta manera s’ha pogut
incrementar a bastament la informació publicada, destacant molt especialment la tasca
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realitzada amb la publicació de les actes del Consell de Govern, la publicació de les dades
requerides sobre formació del PAS o l’amplicació de la informació de contractació
XUT – Xarxa Universitària de Transparència
La constitució de la XUT a finals de l’any 2018, pretén establir una xarxa d’agents de la
transparència –formada per representants de tots els equips i serveis de la UPFcoordinada des de la Secretaria General, per permetre la publicació ràpida i l’actualització
constant de la informació al Portal de la Transparència. A cada unitat, un membre de la
XUT s’encarrega de fer el manteniment de la informació dels diferents àmbits de gestió
al Portal de la Transparència, a la vegada que exerceix d’interlocutor directe entre la unitat
o servei i la Secretaria General.
Per facilitar aquesta coordinació, s’ha posat en marxa una pàgina a la intranet per aportar
recursos als membres de la XUT, per donar-los suport en les seves tasques, i s’ha creat
una nova adreça de correu electrònic (transparencia@upf.edu) per disposar d’un canal
específic per al tractament dels assumptes relatius a la transparència i al Portal.
Formació sobre transparència i bon govern
Enguany s’ha iniciat la programació regular de diverses accions formatives amb
l’objectiu de donar a conèixer les obligacions de transparència aplicables i les pràctiques
adients per incrementar-la a la UPF.
Incloent la primera edició, que va servir també de sessió constitutiva de la XUT el
novembre del 2018, s’han realitzat un total de quatre sessions que han comptat amb la
participació total de 114 persones. Les enquestes de satisfacció han donat molt bons
resultats en la valoració del curs i ja s’està treballant en la celebració de tres noves
edicions per l’any vinent.

EDICIONS

DATA DE LA
FORMACIÓ

1ª Edició (pels

20 de novembre

membres de la XUT)

del 2018

2ª Edició

3ª Edició

NOMBRE TOTAL DE
PARTICIPANTS

GRAU DE SATISFACCIÓ
ASSOLIT (sobre 6)

24

4,9

34

5

26

4,8

19 de febrer del
2019
9 d’abril del 2019
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4ª Edició

21 de maig del

30

2019

5,1

Consell Assessor de la Transparència
S’ha creat i regulat el CAT com a màxim òrgan de participació i consulta en matèria de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
El CAT, integrat per representants de tots els col·lectius de la comunitat universitària i
del Consell Social, va celebrar la seva primera reunió en data 25 de març del 2019, l’acta
de la qual es troba publicada a la pàgina web informativa del CAT com a mostra de
transparència i bon govern: https://www.upf.edu/web/universitat/consell-assessor-de-latransparencia.
En data 29 d’octubre del 2019 va tenir lloc la segona reunió anual, durant la qual entre
d’altres qüestions es va valorar i finalment, aprovar, la present memòria en matèria de
transparència, informació pública i bon govern.

Grup per a la Transparència en la Recerca, l’Aprenentatge, la Gestió i la Innovació
En la mateixa línia que la creació del CAT, amb la voluntat de col·laborar amb altres
universitats catalanes per treballar i reunir esforços en benefici de la transparència, a finals
de juny del 2019 es va constituir el Grup per a la Transparència en la Recerca,
l’Aprenentatge, la Gestió i la Innovació (TRAGÍ) amb una primera reunió de treball que
va tenir lloc a la UPF. En aquesta reunió van participar-hi tècnics i secretaris generals de
dotze universitats catalanes, tant públiques com privades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universitat Abat Oliba CEU
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de Lleida
Universitat Internacional de Catalunya
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Ramon Llull
Universitat Rovira i Virgili
Universitat de Vic

L'objectiu del projecte TRAGÍ consisteix a obrir un espai de reflexió i debat on poder
plantejar i avaluar propostes relatives a la transparència i el bon govern de les universitats
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catalanes, així com també compartir criteris i bones pràctiques en l’àmbit de la publicitat
activa i en el del dret d’accés a la informació pública.

2. Actuacions en dret d’accés a la informació pública
En relació amb el segon pilar de la transparència, el dret d’accés a la informació pública,
la UPF durant el curs acadèmic 2018-2019 ha atès un total de 39 Sol·licituds d’Accés a
la Informació Pública (SAIP).
Des de l’any 2015, quan la UPF —donant compliment a l’entrada en vigor de la LTC
(juny del 2015)— va començar a resoldre les primeres sol·licituds d’accés, la tendència
d’entrada de sol·licituds ha estat ascendent, passant de rebre a l’any 2015, 3 sol·licituds,
a rebre’n 32 durant tot l’any 2018. L’any 2016 foren 4, i 7 el 2017. En el moment
d’aprovar aquesta memòria, el 2019 ja s’havien tramitat un total de 28 sol·licituds.

8

Cal destacar que de les 74 sol·licituds rebudes en total, 40 sol·licituds s’han resolt
estimatòriament, facilitant a la persona interessada, per tant, tota la informació
sol·licitada. Només 4 sol·licituds han estat desestimatòries, de manera que per algun dels
motius legalment establerts la UPF no ha facilitat la informació demanada.

Percentualment, del total de sol·licituds rebudes, un 54% han estat resoltes amb una
estimació total de les pretensions de la persona interessada, un 33% han estat estimades
de forma parcial, és a dir, que només s’ha pogut facilitar part de la informació demanada,
i només un 5% i un 1% han estat desestimades o inadmeses, respectivament:
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D’altra banda, cal destacar que al mateix Portal de la Transparència es poden consultar
totes les resolucions emeses, exceptuant únicament aquelles que han estat respostes
mitjançant una comunicació (https://www.upf.edu/web/transparencia/acces-a-lainformacio-publica).
Al Portal de la Transparència també s’hi ha publicat una relació en un document en format
Excel (https://www.upf.edu/web/transparencia/acces-a-la-informacio-publica) on es
poden consultar totes les sol·licituds de dret d’accés rebudes i resoltes per aquesta
Universitat des de l’any 2015 fins ara, informant sobre els camps següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Número intern d’expedient: en aquest camp, es pot anar directament a la
Resolució publicada al Portal de la Transparència.
Assumpte sobre el que s’ha sol·licitat la informació.
Canal d’entrada: correu electrònic, telemàticament o presencialment.
Data d’entrada.
Data de la resolució.
Tipus de resolució: estimada, estimada parcialment, desistida, desestimada o
inadmesa.
Resolució / Comunicació.
Causes de la inadmissió o desestimació de la sol·licitud.
Si s’ha presentat Reclamació davant el rector (i tota la informació derivada
d’aquesta Reclamació).
Si s’ha presentat Reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a
la Informació Pública (i tota la informació derivada d’aquesta Reclamació).

Tota publicació al Portal es duu a terme anonimitzant les dades de caràcter personal
necessàries, donant així compliment també a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Per finalitzar aquest apartat, comentar que tres de les resolucions de dret d’accés resoltes
per la UPF han estat reclamades per la persona interessada davant la Comissió de Garantia
del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), i degut a aquestes reclamacions la GAIP
ha requerit a la UPF un informe per cada resolució recorreguda, així com els expedients
corresponents.
Concretament, han estat reclamades davant la GAIP les resolucions 19/2018, 20/2018 i
31/2018, sol·licituds que van ser estimades parcialment per aquesta Universitat donat que
part de la informació era inexistent, o era informació que no estava vigent degut a una
pròrroga legal o bé era informació no aplicable a les universitats públiques catalanes.
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La GAIP ha resolt cadascuna d’aquestes reclamacions interposades tal com es relaciona
a la següent taula:

Resolució

Resolució

Sentit de la

UPF

GAIP

Resolució de la

Arguments de la GAIP

GAIP

354/2018,
19/2018

de 21 de

Desestimatòria

novembre

“(...) pot afirmar-se que la UPF, en la seva
resposta indicada per l’antecedent 3, va oferir
unes explicacions a la persona reclamant a las que
no estava obligada, ja que disposava de base
jurídica suficient per a inadmetre la sol·licitud.
Per tant, la resolució de la Universitat no lesiona
el dret d’accés a la informació pública, doncs
l’atén més enllà del que li és legalment exigible.
En conseqüència, s’ha de desestimar aquesta
Reclamació”.
- En relació amb els dos primers apartats de la
sol·licitud, la resolució impugnada no infringeix el
dret d’accés a la informació pública.

Desestimació
20/2018

353/2018,

parcial y pèrdua

de 21 de

sobrevinguda de

novembre

l’objecte de la
Reclamació

129/2019,
31/2018

de 7 de
març

Pèrdua
sobrevinguda de
l’objecte de la
Reclamació

- Pèrdua d’objecte de la Reclamació 382/2018, en
relació amb el tercer apartat de la sol·licitud: “[la
UPF] facilita la informació demanada pel tercer
apartat de la sol·licitud, fet que constitueix una
estimació extemporània de la mateixa. Aquest fet
comporta la pèrdua sobrevinguda de l’objecte de
la Reclamació en relació amb el citat tercer
apartat, ja que s’ha satisfet la pretensió de la
persona reclamant plantejada en la seva
Reclamació”.
“Cal assenyalar que la Universitat hauria facilitat
(o s’hauria compromès a facilitar en termini) a la
persona reclamant tota la informació sol·licitada
que té al seu poder (així ho assenyala
expressament l’informe aportat a aquest
procediment, segons posa de manifest l’antecedent
7.5.e), fet que comporta la pèrdua d’objecte de la
Reclamació, ja que objectivament han desaparegut
els motius de discrepància jurídica que la
justificaven.”
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3. Resultats obtinguts per la UPF a les auditories externes avaluadores de
la transparència
Síndic de Greuges de Catalunya
El mes de juliol del 2019 1 el Síndic de Greuges de Catalunya ha publicat el quart informe
anual sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern on, juntament amb
un equip d’investigadors de la UB i de la UOC, ha avaluat —en relació amb 247
sol·licituds de dret d’accés presentades amb la tècnica de la ciutadana oculta— tot el
procediment seguit per les administracions públiques analitzades 2.
El Síndic en aquest informe afirma que del total de sol·licituds formulades, només 10 han
estat expressament desestimades, i que les “resolucions desestimatòries no es poden
considerar correctament motivades d’acord amb els límits establerts legalment i aplicats
de manera raonada al cas concret, ni s’ha ponderat la possible prevalença del dret
d’accés” 3. Tanmateix, també fa constar expressament que aquesta valoració contrasta
amb el resultat de l’anàlisi de les 100 resolucions denegatòries de les úniques quatre
administracions públiques que publiquen aquestes resolucions als seus portals de la
transparència: la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat
Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. Les resolucions d’aquestes
administracions Síndic de Greuges afirma que “ofereixen un nivell alt de qualitat, tant en
els aspectes formals com materials” 4.
L’avaluació duta a terme per l’equip d’investigadors de la UB i de la UOC de les
resolucions denegatòries d’aquestes quatre administracions públiques ha analitzat i
puntuat aspectes com la claredat, l’estructura, la motivació, la congruència o la
racionalitat en elles.
En relació amb la UPF, el Síndic de Greuges ha avaluat 16 de les resolucions denegatòries
(o estimatòries parcialment) emeses per aquesta Universitat durant l’any 2018, i d’aquesta
avaluació cal destacar que la UPF n’ha obtingut la millor puntuació amb un 9,34 sobre
10 5 (vegeu a continuació la taula publicada a l’informe):

1

Vegeu l’informe al següent enllaç:
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/6472/Informe%20transparencia%20juliol%202019_cat_ok_red.pdf
2
Vegeu l’informe al següent enllaç:
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/6468/informe_final_2018_acc%C3%A9s%20a%20la%20informaci%
C3%B3_def.pdf
3
“Informe sobre Transparència, Accés a la informació Pública i Bon govern”. Pàg. 40.
4
“Informe sobre Transparència, Accés a la informació Pública i Bon govern”. Pàg. 40.
5
Vegeu la puntuació obtinguda per cada resolució a les fitxes recollides a l’Annex de l’informe emès pels
avaluadors de la UOC i UB, que es pot trobar a partir de la pàgina 134 de dit informe
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Plataforma col·laborativa Dynamic Transparency Index
En el marc de la millora contínua de la transparència, la UPF s’ha posicionat en el vuitè
lloc en el rànquing dinàmic realitzat per la plataforma col·laborativa Dynamic
Transparency Index (DYNTRA). Amb un percentatge del 72,26% de compliment dels
indicadors (99 de 137), la Universitat es posiciona com a la primera universitat catalana
en transparència, d’un total de 79 universitats avaluades, incloent tant públiques com
privades.

Autoritat Catalana de Protecció de Dades
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha elaborat l’“Auditoria 1/2018, sobre els
portals de la transparència” 6, on ha analitzat els portals de la transparència del sector
públic de Catalunya.
Es tracta d'un informe complet que permet verificar el compliment de la legislació sobre
protecció de dades personals en la publicitat activa als portals de la transparència. Encara
que aquest informe no efectua cap rànquing, es pot constatar que la UPF ja compleix un
gran nombre de les pautes que l'APDCAT dona a les administracions públiques
analitzades.
En aquest sentit, és important destacar l’estreta col·laboració dels responsables de
transparència de la Secretaria General col·laboren amb el delegat de protecció de dades
personals.

(http://www.sindic.cat/site/unitFiles/6468/informe_final_2018_acc%C3%A9s%20a%20la%20informaci
%C3%B3_def.pdf).
6
Vegeu l’informe al següent enllaç: https://apdcat.gencat.cat/web/.content/01autoritat/normativa/documentos/Informe-auditoria-portals-transparencia.pdf

13

Consell Assessor de la Transparència

4. Actuacions en matèria de bon govern
Revisió de Codi ètic
En data 13 desembre de 2017, el Consell de Govern va adoptar un acord pel qual creava
la Comissió per a la Revisió i Aprofundiment del Codi ètic de la Universitat Pompeu
Fabra (CRAC-UPF). Aquesta Comissió ha redactat un nou esborrany de Codi ètic, que
manté tots els principis i l'esperit general del Codi ètic actualment vigent i preveu la
possibilitat d’incorporar un nou principi, el de "sostenibilitat“. D’altra banda, la Comissió
també ha previst l’adopció de nous mecanismes que han de servir per al seguiment i
l’actualització del Codi ètic, a saber, la creació d’una Comissió d'Integritat de caràcter
institucional i l’obertura d’una Línia ètica que pugui recollir i avaluar tota mena d’alertes
(whistleblowing) relacionades amb els principis ètics de la UPF.
Desplegament normatiu
Pel que fa a l’adopció de normatives, cal destacar en primer lloc, l’aprovació de la
“Normativa per la qual es regulen els càrrecs acadèmics de la UPF”, per acord del Consell
de Govern de 20 de febrer del 2019. Els canvis experimentats durant els darrers anys per
la Universitat i la constitució de les unitats de coordinació acadèmica (UCA), establertes
per acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014, han generat la necessitat de
regular els càrrecs acadèmics que assumeixen funcions de direcció i de gestió en les
facultats o escoles i en els departaments. Per això, aquesta normativa pretén satisfer les
diverses necessitats en un context canviant i alhora estableix un marc transparent i
flexible. Així mateix, en l’actual configuració de l’organització acadèmica de la UPF, es
crea una nova figura de coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica, sense que això
hagi d’alterar el nombre de càrrecs acadèmics entre els òrgans unipersonals d’àmbit
particular, com a figura que pugui desenvolupar funcions de caràcter transversal, com ara
la recerca, que comprenen tot un àmbit científic i les seves diverses titulacions. D’altra
banda, aquesta normativa incorpora els objectius previstos en el Segon Pla d’Igualtat
Isabel de Villena (2018-2022) i, en particular, les previsions de l’objectiu estratègic 4.1,
relatiu a “Impulsar la paritat en tots els àmbits de participació, representació i presa de
decisions”. Per això, es preveu que els responsables de fer les propostes de nomenament
en facultats o escoles i en departaments ho hagin de tenir en compte. Finalment, es preveu
la figura del delegat o delegada del degà o degana o director o directora, ja present en
alguns reglaments de facultat o escola, i també la de representant de facultats o escoles o
de departaments. Amb aquestes figures, els degans o directors poden designar per a
encàrrecs o funcions concretes professors de la facultat o escola o del departament,
respectivament.
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D’altra banda, s’ha modificat la “Normativa per la qual es desenvolupa la legislació de la
Transparència i el dret d'accés a la informació pública a la UPF”, per acord del Consell
de Govern de 9 d’octubre del 2019. D’acord, tant amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTC) com amb aquesta
normativa ara modificada, la informació que cal publicar sobre diversos àmbits al portal
de la transparència, va generalment més enllà de la que assenyalen aquestes normatives i
també la Llei estatal. Ara bé, cal tenir en compte que els articles 7 de l’LTC, i 5 i 9 de la
“Normativa per la qual es desenvolupa la legislació de la transparència i el dret d'accés a
la informació pública a la UPF”, marquen uns límits a les obligacions de transparència,
especialment en relació amb la protecció de dades de caràcter personal. Tenint en compte
aquests límits, com també l’obligació de transparència de les administracions públiques,
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), el passat 15 de maig va presentar
l’Auditoria 1/2018, sobre els portals de la transparència, un complet informe per a
verificar el compliment de la legislació sobre protecció de dades personals, en la publicitat
activa als portals de la transparència. Esdevé necessari afegir a la normativa previsions
de les que l’APDCAT ha fet notar a les administracions públiques mitjançant pautes de
publicació. Així mateix, es considera adient aclarir el sistema de recursos davant d’una
resolució del secretari general sobre una sol·licitud d’accés a la informació pública.
Finalment, s’ha modificat també el “Reglament electoral de la UPF”, per acord del
Consell de Govern de 3 de juliol del 2019. Amb la implementació de l’aplicació
Plataforma d’Administració Electrònica a la UPF, s’obre la possibilitat de fer determinats
tràmits de manera automàtica, modalitat que permetrà assolir un elevat grau d’eficàcia en
la gestió. En l’àmbit electoral, aquests tràmits poden ser, entre d’altres, la presentació de
candidatures i la consulta del cens electoral. S’estableixen uns criteris més clars que
permeten executar les funcions electorals acompanyades de la implementació de
l’administració electrònica. Per això, s’han modificat els criteris d’inclusió dels estudiants
quan han d’estar inclosos en un únic cens electoral per tal que la gestió de l’elecció
permeti recollir la voluntat dels estudiants i, al mateix temps, sigui eficient. Així mateix,
s’han modifiquen determinats aspectes operatius dels processos electorals, com ara el
període de la campanya electoral, per tal d’establir-ne el termini.
Avaluació de la protecció de dades personals
Durant el 2019 ha tingut lloc l’avaluació-auditoria externa de la protecció de dades
personals, per mitjà de la qual s’ha efectuat la detecció de punts forts i punts febles
susceptibles de millora. Com a conseqüència d’aquesta avaluació, efectuada per
l’empresa Faura-Casas, el Delegat de Protecció de Dades de la UPF està elaborant un pla
de millora de la protecció de les dades personals.
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