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Presentació
Les actuacions desenvolupades en l’àmbit de la transparència i el govern obert de la Universitat
durant l’any 2021 s'han pogut centrar sobretot en la millora dels continguts informatius de
publicitat activa del Portal de la Transparència, tot tenint en compte les noves previsions del
Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.
A més, aprofitant l’entrada en vigor del Decret 8/2021 es va dur a terme una sessió amb els
membres de la Xarxa Universitària de Transparència (XUT) de la UPF amb la finalitat –entre
d’altres– d’actualitzar els seus coneixements en l’àmbit de la transparència i dret d’accés, així
com per atendre totes les consultes que tinguessin sobre aquest tema.
D’altra banda, l’adaptació de l’activitat formativa que ja es va fer durant l’any 2020 degut a la
pandèmia de la covid-19 ha perdurat durant aquest any 2021, i és que les dues sessions
formatives previstes s’han dut a terme de manera no presencial.
En aquesta línia, cal destacar les actuacions desenvolupades en l’àmbit del bon govern durant
l’any 2021, en particular, (i) la constitució de la Comissió d’Integritat, que va tenir lloc el 28
de juliol del 2021, la qual és l’òrgan competent –entre d’altres– per prendre les decisions sobre
les comunicacions rebudes a la Línia Ètica i per supervisar-ne el funcionament; (ii) l’aprovació
de la normativa reguladora de la Línia Ètica de la UPF, un canal bidireccional que permet a
qualsevol persona comunicar totes aquelles conductes contràries als principis o regles ètiques
i de bon govern, amb plena garantia de la confidencialitat i, en cas que ho sol·liciti la persona
alertadora, de l’anonimat; (iii) la plena operativitat d’aquesta Línia Ètica des del 8 de juliol del
2021, coincidint aquesta data amb el primer aniversari de la modificació del Codi Ètic, el qual
va incorporar la Línia Ètica, com a mecanisme de garantia, i que fou aprovat pel Consell de
Govern després d’un procés participatiu; (iv) l’aprovació d’un nou Reglament de suggeriments,
queixes i felicitacions, i (v) l’aprovació del Pla de Mesures d’Integritat en la Gestió de la UPF
amb l’objectiu de prevenir i de combatre el frau i la corrupció, en el marc de la seva política
d’integritat i com a continuïtat i enfortiment tant d’un conjunt d’actuacions que ja ha dut a
terme al llarg dels anys, com també d’una sèrie de procediments de què ja disposava fins
aleshores.
Amb tot l’anterior, la UPF se situa tant en els estàndards més exigents de protecció dels
anomenats whistleblowers, denunciants o comunicants d’infraccions, de conformitat amb la
Directiva de la Unió Europea aprovada el 2019, que ha de ser transposada abans del 17 de
desembre del 2021 i, a més, dóna ple compliment al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de febrer del 2021, pel qual s’estableix el mecanisme de
recuperació i resiliència, i amb l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es
configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

3

1. Actuacions en matèria de publicitat activa
Portal de la Transparència
En l’àmbit de la transparència i el govern obert, durant l’any 2021 la UPF s’ha centrat sobretot
en la millora dels continguts informatius de publicitat activa del Portal de la Transparència, en
diversos aspectes.
Per una banda, quantitativament s’han anat incorporant noves dades en diversos apartats
d’obligat compliment, però també s’ha fet un salt qualitatiu en la millora dels continguts i
l’atenció a la ciutadania completant la informació publicada amb dades sobre la data de
publicació per tal de deixar constància de la vigència de la informació i els seus terminis
d’actualització.
Així mateix, donada l’entrada en vigor del Decret 8/2021, de 9 de febrer, s’ha iniciat una
adaptació de tots els continguts del Portal de la Transparència a les noves indicacions d’aquesta
normativa, en col·laboració amb els membres de la Xarxa Universitària de Transparència
(XUT).
Xarxa Universitària de Transparència (XUT)
Arran del nou Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la
informació pública, el 16 d’abril del 2021 es va dur a terme una sessió informativa per tal
d’explicar als membres de la XUT les novetats més rellevants d'aquest Decret i per tal que ens
poguessin fer les consultes que consideressin pertinents.
A banda, tots els agents de la transparència als qui així se’ls ha demanat des de la Secretaria
General han atès totes les demandes d’actualització de la informació que depenien de la seva
unitat o servei, com per exemple en relació amb la publicació de la previsió i concessió d’ajuts
i subvencions.

Formació sobre transparència i bon govern
De la mateixa manera que l’any 2020, aquest any la situació provocada pel coronavirus SARSCoV-2 ha portat a l’adaptació formativa, passant de ser presencial en totes les seves modalitats
a fer-les de manera telemàtica mitjançant el programa Collaborate, tan utilitzat a la Universitat
per fer-hi també la docència.
Aquest any, a més, la formació que s’ha impartit a tot el personal d’administració i serveis que
hi ha estat interessat ha inclòs les novetats relacionades amb el nou Decret 8/2021, sobre la
transparència i el dret d’accés a la informació pública.
L’enquesta de satisfacció ha donat un bon resultat en la valoració dels cursos i ja s’està
treballant en la celebració d’una nova edició per a aquest any 2022.
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EDICIONS

DATA DE LA
FORMACIÓ

NOMBRE TOTAL DE
PARTICIPANTS

GRAU DE SATISFACCIÓ
ASSOLIT (sobre 6)

Edició 1

17-3-2021

21

5,2

Edició 2

27-10-2021

18

4,8

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 l’any 2021, ha atès un total de 32 sol·licituds d’accés a la informació pública
(SAIP). Per tant, ha crescut el nombre de SAIP respecte a l’any 2020, tal com es pot observar
al gràfic següent:

De les 32 sol·licituds rebudes durant l’any 2021, 21 s’han resolt estimatòriament, i s’ha facilitat
a la persona interessada tota la informació sol·licitada, i 5 han estat estimades parcialment.
D’altra banda, només 2 han estat desestimades i 1, inadmesa, de manera que per algun dels
motius legalment establerts a la normativa aplicable, la UPF no ha facilitat la informació
demanada. Finalment, cal destacar que cap de les resolucions o comunicacions emeses per la
Universitat han estat posteriorment reclamades davant la Comissió de Garantia del Dret
d’Accés a la Informació Pública (GAIP) o recorregudes davant la jurisdicció contenciosa
administrativa.
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Cal subratllar d’aquest any 2021, que 10 de les sol·licituds rebudes han estat (totalment o
parcialment) derivades a una altra administració pública, d’acord amb l’article 30 de la Llei
19/2014. En concret, donat que les persones interessades demanaven –en relació amb el grau
en Medicina– conèixer el procediment que la UPF utilitza en els casos que la xifra de
matriculats en un grau sigui inferior al de les places ofertes, aquesta qüestió va ser traslladada
a l’òrgan que disposa de la dita informació, en aquest cas, la Secretaria General del Consell
Interuniversitari de Catalunya.

Com es pot comprovar de la suma total del gràfic següent, en surten un total de 40, degut al fet
que 7 de les sol·licituds rebudes van ser resoltes estimant-ne una part i derivant-ne una altra
part a una administració pública diferent, tal com preveu l’article 30 de la Llei 19/2014; i 1
sol·licitud va ser, en part, estimada parcialment i, en part, inadmesa (Resolució SAIP 5/2021).
Percentualment, del total de les 32 sol·licituds rebudes, un 52,5% han estat resoltes amb una
estimació total de les pretensions de la persona interessada, un 12,5% han estat estimades
parcialment, i un 10% han estat desestimades, inadmeses o desistides. En aquests percentatges
destaca, de nou, el 25% de sol·licituds que han estat derivades aquest any; però com s’ha
explicat anteriorment, es deu a totes aquelles sol·licituds que ha rebut la UPF relacionades amb
el grau en Medicina.
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Si, d’altra banda, observem les xifres tenint en compte les sol·licituds acumulades des del 2015,
de les 139 sol·licituds rebudes en total, 81 s’han resolt estimatòriament, i només 11 han estat
desestimatòries.
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Percentualment, del total de sol·licituds rebudes des de l’any 2015, un 55,1% han estat resoltes
amb una estimació total de les pretensions de la persona interessada, un 20,4% han estat
estimades parcialment, és a dir, que només s’ha pogut facilitar part de la informació demanada,
i només un 7,5% i un 3,4% han estat desestimades o inadmeses, respectivament:

Finalment, cal recordar que a més de poder-se consultar totes les resolucions/comunicacions
emeses al Portal de la Transparència, així com un document Excel amb més informació en
relació amb totes les sol·licituds de dret d’accés rebudes i resoltes per aquesta Universitat des
de l’any 2015 fins a l’actualitat, des de finals de desembre del 2020 la Secretaria General ha
estat treballant per publicar també diferents gràfics amb l’evolució de les sol·licituds i les seves
resolucions, tasca que finalment va poder culminar-se amb la publicació al Portal de la
Transparència dels dits gràfics i que s’ha anat actualitzant durant tot l’any 2021.
Aquesta tasca permet a la UPF no només conèixer les xifres absolutes de sol·licituds rebudes i
de quantes d’aquestes s’han resolt estimatòriament, sinó que permet a la Universitat conèixer
aquella informació més sol·licitada, que no es troba publicada al Portal de la Transparència i
que potser és d'interès públic trobar-l’hi de manera activa.
Així, durant aquest any 2021, la informació més sol·licitada ha estat la relacionada amb el grau
en Medicina, amb un total d’11 sol·licituds, seguida de les sol·licituds de dades estadístiques
dels estudiants matriculats a la UPF (en total 6 sol·licituds, de les quals 4 han estat sol·licituds
d'estadístiques sobre matrícules d’alumnes de procedència estrangera), seguida d’informació
relativa a despeses de la Universitat (2 sol·licituds), i la informació relacionada amb concursosoposició (amb 2 sol·licituds rebudes).
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3. Resultats obtinguts per la UPF a les auditories externes avaluadores de la
transparència
Fundación Compromiso y Transparencia
Enguany, la Fundación Compromiso y Transparencia va enviar una nota informativa a totes
les universitats informant-nos sobre la decisió de retardar la publicació del seu informe de
transparència i bon govern de les universitats fins a l’any 2022.
D’acord amb l’expressat en la dita nota informativa, “la incorporació dels nous indicadors
relatius al Consell Social i la titularitat dels òrgans de govern de les universitats privades
aconsella donar un termini més ampli a les universitats perquè puguin impulsar aquestes noves
demandes d’informació que exigiran, en molts casos, l’aprovació de polítiques o mesures
concretes per donar-hi compliment”.
Plataforma col·laborativa Dynamic Transparency Index
En el marc de la millora contínua de la transparència, la UPF està posicionada en el catorzè
lloc del rànquing dinàmic elaborat 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 la segona universitat catalana en transparència, d’un total de
79 universitats avaluades, incloses tant les públiques com les privades.
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4. Actuacions en matèria de bon govern
Les novetats incorporades a la Universitat amb relació al bon govern s’han dirigit, per una
banda, a la modificació de la Normativa reguladora de la Comissió d’Integritat com a pas
previ necessari per regular l’estructura i el funcionament de la Comissió Permanent de la
Comissió d’Integritat i per poder fer efectiva la creació de la Línia Ètica de la Universitat
Pompeu Fabra. D’una altra banda, a la publicació de la Normativa reguladora de la Línia
Ètica de la UPF, canal bidireccional de comunicació electrònica al servei de la comunitat
universitària i de la ciutadania en general per comunicar conductes al si de la Universitat
Pompeu Fabra que puguin resultar contràries al dret, al Codi Ètic i als principis o regles ètiques
i de bon govern comunament establertes, i també a l’adhesió de la UPF al Protocol marc de
col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Xnet per tal d’establir una via
de comunicació i col·laboració per difondre i enfortir la Bústia Ètica i de Bon Govern de
l’Ajuntament de Barcelona com a paradigma de canal de comunicacions que garanteix la
confidencialitat i l’anonimat dels comunicants i alertadors i com a eina pionera en la lluita
contra el frau i la corrupció, i poder així implementar la Bústia ja creada per Xnet i
l’Ajuntament.
Entre les novetats normatives d’aquest any dirigides a una millor governança de la Universitat,
cal esmentar també l’aprovació del nou Reglament de suggeriments, queixes i felicitacions,
aprovat per acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021.
Finalment, vinculat oportunament al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de febrer del 2021, pel qual s'estableix el mecanisme de recuperació i resiliència,
i amb l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el Consell de Govern ha aprovat el Pla
de Mesures d’Integritat en la Gestió de la UPF, amb l’objectiu de prevenir i combatre el frau
i la corrupció, en el marc de la seva política d’integritat i com a continuïtat i enfortiment tant
d’un conjunt d’actuacions que ja ha dut a terme al llarg dels anys, com també d’una sèrie de
procediments de què ja disposava fins aleshores.

●

Normativa reguladora de la Línia Ètica de la UPF (acord del Consell de Govern de 28
d’abril del 2021)

Amb l’aprovació del nou Codi Ètic, la Universitat es va comprometre a activar uns mecanismes
de garantia i compliment dels seus principis: la creació de la Línia Ètica i la creació de la
Comissió d’Integritat.
El Consell de Govern de 28 d’abril del 2021 va aprovar la Normativa reguladora de la Línia
Ètica, que té l’objectiu de crear i de regular el funcionament d’un canal bidireccional entre la
ciutadania i la UPF mitjançant el qual qualsevol persona pot comunicar, de manera confidencial
(i garantint-se l’anonimat si així es vol), conductes que s'hagin esdevingut en el si de la seva
organització que, per acció o omissió, puguin ser presumptament reprovables pel fet de ser
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contràries al dret o als principis i valors ètics i a les regles de conducta exigibles a les persones
i, sobretot, a aquells que tenen la condició de servidors públics.
La creació de la Línia Ètica s’ha fet sense perjudici de l’actuació del Síndic de Greuges, i
tampoc no limita l’actuació de qualsevol altre organisme o institució creat estatutàriament o
legalment i que impacti en la supervisió de l’actuació de la Universitat. Tampoc substitueix
altres procediments o actuacions d’altres instruments ja existents a la UPF per a l'exercici de
drets.
Cal destacar, a més, que la Universitat Pompeu Fabra ha estat la primera institució en l’àmbit
universitari del nostre país que ha emprès una iniciativa amb aquestes característiques (canal
d’alertes, denúncies o comunicacions amb opció a la garantia de l’anonimat). Amb l’adopció
d’aquesta normativa, a més de regular i posar en funcionament la Línia Ètica, la UPF assumeix
el rol actiu que li correspon, com a institució científica i educativa, en una societat democràtica.

●

Modificació de la Normativa reguladora de la Comissió d'Integritat (acord del Consell
de Govern de 28 d’abril del 2021)

Un dels mecanismes de garantia i compliment dels principis del Codi Ètic és la Comissió
d’Integritat. En la normativa que la regula, aprovada per Consell de Govern de 9 de desembre
del 2020, entre les seves funcions, a l’article 3.e), estableix la d’elaborar propostes o informes
relatius a alertes d’incompliment i supervisar el funcionament de la Línia Ètica en els termes
establerts en el Codi Ètic. Tenint en compte aquesta funció, el Consell de Govern de 28 d’abril
del 2021 va aprovar la modificació de la Normativa reguladora de la Comissió d’Integritat per
dotar aquesta Comissió de la funció d’acordar la finalització del procediment de comunicacions
que es rebin a través de la Línia Ètica.
Atès que el termini per donar una resposta als comunicants és d’un màxim de tres mesos des
que es notifiqui la recepció de la comunicació, per a una major eficiència i eficàcia, es va
acordar la creació d’una Comissió Permanent de la Comissió d’Integritat, formada per una part
reduïda dels seus membres, amb l’objectiu de supervisar i de validar les actuacions realitzades
per l’òrgan gestor de la Línia Ètica. La finalitat d’aquesta Comissió Permanent és assolir un
sistema de garantia de les comunicacions rebudes, de tal manera que el seu tractament sigui el
més àgil i confidencial possible, per a la protecció de totes les parts implicades en el
procediment.

●

Reglament de suggeriments, queixes i felicitacions (acord del Consell de Govern de
28 d’abril del 2021)

El Consell de Govern de 28 d’abril del 2021 va aprovar el Reglament de suggeriments, queixes
i felicitacions.
Els suggeriments, les queixes i les felicitacions proporcionen una valuosa informació i
retroalimentació per millorar, d'una banda, la satisfacció dels usuaris i, de l'altra, uns processos
interns que donen lloc a la prestació de serveis públics de qualitat. Facilitar vies d'accés als
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ciutadans per fer suggeriments, queixes i felicitacions és també un mitjà per fomentar la seva
participació en els afers públics.
El Reglament aprovat substitueix el Reglament de suggeriments i queixes, aprovat per acord
del Consell de Govern d'11 de desembre del 2013. Com a novetats introdueix la gestió de les
felicitacions, es modifica el termini màxim per donar resposta als suggeriments i a les queixes
rebudes, adapta la forma de presentació dels suggeriments, les queixes i les felicitacions a les
obligacions de l’administració electrònica i es modifiquen les referències normatives i
organitzatives que han estat afectades per canvis en els darrers anys.

● Adhesió al Protocol marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Xnet
per tal d’establir una via de comunicació i de col·laboració per difondre i enfortir la
Bústia Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament de Barcelona (acord del Consell de
Govern de 9 de juny del 2021)
En l’aprovació de la Normativa reguladora de la Línia Ètica, per acord del Consell de Govern
de 28 d’abril del 2021, cal destacar el suport i l’assessorament que ha rebut la Universitat per
part de l’Ajuntament de Barcelona, el qual compta des de l’any 2017 amb una Bústia Ètica i
de Bon Govern, que també ofereix la garantia de l’anonimat als seus comunicants.
L’Ajuntament de Barcelona, juntament amb l’Institut per a la Cultura Democràtica a l’Era
Digital, responsable del projecte XNET (en endavant, Xnet), van signar el Protocol marc de
col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Xnet per tal d’establir una via de comunicació
i de col·laboració per difondre i enfortir la Bústia Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament de
Barcelona com a paradigma de canal de comunicacions que garanteix la confidencialitat i
l’anonimat dels comunicants i alertadors i com a eina pionera en la lluita contra el frau i la
corrupció (en endavant, Protocol marc).
La segona clàusula del Protocol marc preveu la possibilitat d’implementar la Bústia en altres
administracions mitjançant protocols específics de reconeixement i/o adhesió, i la Universitat
Pompeu Fabra ja està en disposició de fer-ho. Per això, el Consell de Govern de 9 de juny del
2021 va aprovar l’adhesió a l’estructura “Bústia Ètica i de Bon Govern” de l’Ajuntament de
Barcelona mitjançant la signatura del Protocol marc.

● Aprovació del Pla de Mesures d’Integritat en la Gestió de la UPF (acord del Consell
de Govern de 15 de desembre del 2021)
El Consell de Govern de 15 de desembre del 2021 va aprovar el Pla de Mesures d’Integritat en
la Gestió, amb l’objectiu de prevenir i de combatre el frau i la corrupció. D’una banda, s’hi
estableixen nous procediments amb una articulació més sistematitzada i una regularitat
periòdica –per exemple, l’obligatorietat de subscriure una expressa declaració d'absència de
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conflicte d'interessos (DACI) per a aquelles persones més vinculades a determinats processos
econòmics o de contractació–; d’altra banda, es crea un nou òrgan, la Comissió Antifrau, per
tenir cura de promoure i fer el seguiment de les mesures que s’adoptin, des de la prevenció fins
a la investigació de qualsevol tipus de conducta que pugui comportar frau o corrupció.
Aquest Pla està vinculat al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de
12 de febrer del 2021, pel qual s'estableix el mecanisme de recuperació i resiliència, i amb
l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquests dos textos normatius estableixen la
necessitat que els fons que es puguin percebre, en aquest marc, es gestionin adequadament i de
conformitat amb totes les normes aplicables, en particular les normes relatives a la prevenció
del frau i de la corrupció, com també l’evitació de conflictes d'interessos.

● Modificació del Reglament de concessió de distincions (acord del Consell de Govern
de 14 de juliol del 2021)
En relació amb el Reglament de concessió de distincions de la UPF –que es va aprovar per
acord de la Junta de Govern de 15 de juliol de 1997–, tot i que el redactat continua estant
d’actualitat i és plenament aplicable, ha estat necessari establir en quin moment poden ser
destinataris de la Medalla de la UPF els membres dels equips de govern, així com els degans o
directors de centre, departament o instituts universitaris de recerca. Per això, el Consell de
Govern de 14 de juliol del 2021 va aprovar la modificació d’aquest Reglament i es configura
la medalla com una distinció que s’atorga quan la persona hagi deixat d’exercir les
responsabilitats directives com a membre de l’equip de govern, que inclou tots els membres
del Consell de Direcció, o com a titular d’algun òrgan de govern unipersonal d’àmbit particular.

● Modificació de la Normativa per a l’adscripció de centres docents d’ensenyament
superior a la UPF (acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021)
Per tal d’adaptar la Normativa per a l’adscripció de centres docents d’ensenyament superior a
la realitat cada vegada més tecnològica, i a la realitat en què cada cop s’utilitzen més les eines
de gestió electròniques, el Consell de Govern de 28 d’abril del 2021, va aprovar modificar la
Normativa per a l’adscripció de centres docents d’ensenyament superior a la UPF. Amb aquesta
modificació s’estableix un canvi en el lliurament en format paper a la UPF de la còpia de les
actes d’avaluació, de manera que cada conveni de col·laboració acadèmica establirà un sistema
per posar a disposició de la UPF les mencionades actes d’avaluació. D’aquesta manera, la UPF
podrà continuar complint la seva funció de supervisió i de control.
A més, d’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, és
imprescindible establir la durada màxima dels convenis de col·laboració acadèmica. Així,
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l’article 49.h) estableix que els convenis han de tenir una durada determinada, i que aquesta
durada no pot ser superior a quatre anys, llevat que normativament es prevegi un termini
superior. És a dir, una norma jurídica –que pot ser una norma reglamentària aprovada per les
mateixes universitats– pot definir un termini de vigència superior als quatre anys; però, en
qualsevol cas, també, un termini determinat.
En aquest sentit, l’article 5 del Reial Decret 420/2015, de 29 de maig, de creació,
reconeixement, autorització i acreditació d’universitats i centres universitaris, no estableix el
termini màxim de vigència dels convenis d’adscripció; únicament, el contingut mínim que han
de contenir els dits convenis, i remetent als estatuts de les universitats per completar la
regulació. Així doncs, si observem l’establert per l’article 14 dels Estatuts de la UPF en relació
amb l’adscripció i la integració de centres docents, veiem que es remet a la normativa que
aprovi el Consell de Govern. Per tant, es justifica la competència de la UPF per establir la
regulació que aquí es proposa.
Tenint en compte que els convenis de col·laboració administrativa tenen una voluntat d’atendre
unes necessitats –si no permanents, de molt llarga durada–, se n’ha establert una duració de
quinze anys, que es poden prorrogar per un període màxim de quatre anys més.

● Modificació de la Normativa sobre convenis administratius (acord del Consell de
Govern de 15 de desembre del 2021)
La Normativa sobre convenis administratius signats per la UPF es va elaborar a l’empara del
capítol VI del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del sector públic que regula els
convenis administratius, en la línia prevista en el Dictamen 878 del Tribunal de Cuentas, de 30
de novembre del 2010, que recomanava, entre d’altres aspectes, sistematitzar el seu marc legal
i la tipologia, i establir-ne els requisits per a la seva validesa. D’acord amb això, la Normativa
sobre convenis administratius signats per la UPF responia a la necessitat d’ordenar la gestió de
la signatura de convenis dels que la UPF n’era part degut a les seves relacions amb altres
organismes, a fi de facilitar-ne i agilitzar-ne la seva elaboració i tramitació administrativa. Al
mateix temps, aquesta Normativa cercava establir un procediment garantista perquè un conveni
seguís tots els tràmits requerits per confirmar-ne l'oportunitat i la legalitat, a més d’assegurarne el coneixement per part de tots els òrgans i unitats implicades.
La Normativa de 19 d’octubre del 2016 anava acompanyada d’una resolució del rector de 14
de novembre del 2016 d'aprovació dels models normalitzats que havien de formar part
de l'expedient dels convenis administratius.
El procediment, però, no era garantista pel que fa als objectius de facilitar i agilitzar
l’elaboració i la tramitació administrativa. Per això, el Consell de Govern de 15 de desembre
del 2021 va aprovar una modificació d’aquesta Normativa per tal de millorar l’eficàcia en el
procediment de firma de convenis.
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D’acord amb això, es modifiquen aspectes puntuals dels articles 3, 6 i 7 del títol 1 i es modifica
en major mesura el títol segon, que conté els articles relatius a l’inici del procediment (article
8) i la tramitació (article 9). Concretament, en l’article 8 s’ha simplificat el contingut que ha de
tenir la memòria justificativa i a l’article 9 es clarifica la tramitació i les funcions de cada òrgan
intervinent. Així mateix, s’elimina la necessitat d’utilitzar models normalitzats.
La present modificació normativa compleix a més el principi d’eficiència, ja que redueix les
càrregues administratives que s’han demostrat innecessàries o accessòries. D’aquesta manera,
s’ha millorat la gestió dels recursos públics en la seva aplicació.
S’ha optat per una modificació parcial de la Normativa, en lloc d’una derogació total, a fi de
mantenir la proporcionalitat entre la necessitat de millora i l’instrument jurídic emprat.
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