CONSELL DE GOVERN. ACTA NÚMERO 122

Lloc: sala 51.100 de l’edifici La Nau del campus del Poblenou
Data: 3 de juliol del 2019
Hora d’inici: 15.40
Hora d’acabament: 17.00
Assistents:
President: Pelegrí Viader Canals, vicerector adjunt al rector.
Secretari general: Pere Torra Pla.
Gerent: Jaume Badia Pujol.
Vocals:
Vicerectors: Mònica Figueras Maz, vicerectora per a la direcció de projectes per al
compromís social i la igualtat; Cristina Gelpí Arroyo, vicerectora per a la direcció de
projectes per a la docència; José Luis Martí Màrmol, vicerector per a la direcció de
projectes d’innovació; Cristina Pujadas Corbi, vicerectora per a la direcció de projectes en
l’àmbit del professorat; Enric Vallduví Botet, vicerector per a la direcció de projectes en
l’àmbit de la recerca, i Ramon Villanova Fortuny, vicerector per a la direcció de projectes
per a la comunitat universitària.
Membres elegits pels i entre els degans i directors de centre o estudi, departament i institut
universitari: Anna Maria Espunya Prat, directora del Departament de Traducció i Ciències
del Llenguatge; José Fernández Cavia, director del Departament de Comunicació; Walter
García-Fontes Badanian, degà de la Facultat d’Economia i Empressa; Sergio Jordà Puig,
director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions; Enric Peig
Olivé, director de l’Escola d’Enginyeria; Miquel Salvador Serna, degà de la Facultat de
Ciències Polítiques i Socials; Daniel Serra de la Figuera, director del Departament
d’Economia i Empresa i Sergi Torner Castells, degà de la Facultat de Traducció i Ciències
del Llenguatge.
Professors doctors amb vinculació permanent: Joaquim Albareda Salvadó, Consuelo
Chacartegui Jávega, Tomàs de Montagut i Estragués i Albert Nodar Domínguez.
Professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors
emèrits: Lorena Ramírez Ludeña i Antoni Rubí Puig.
Personal d’administració i serveis: Lydia Garcia Escobosa i Maria Queralt Molera Busoms.
Convidats: Lluís de Yzaguirre Maura, representant de la JPDI; Àlex Garcia Domínguez,
representant del Comitè del PAS, i Alexandre de le Court, representant del Comitè
d’Empresa del PDI.
Han excusat la seva absència:
Jaume Casals Pons, rector.
Vicerectors: Isabel Valverde Zaragoza, vicerectora per a la direcció de projectes per a la
internacionalització.
Membres elegits pels i entre els degans i directors de centre o estudi, departament i institut
universitari: Joan Picó Junoy, director del Departament de Dret.
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Professors doctors amb vinculació permanent: Josep Blat Gimeno i Josep Lluís Codina
Bonilla.
Representants del Consell Social: Milagros Pérez Oliva, Miquel Rubirola Torrent i
Montserrat Vendrell Rius.
Absents:
Membres elegits pels i entre els degans i directors de centre o estudi, departament i institut
universitari: Jordi Balló Fantova, degà de la Facultat de Comunicació; Anna Caballé
Martorell, degana de la Facultat de Dret; Josep Maria Castellà Lidon, degà de la Facultat
d’Humanitats; David Comas Martínez, director del Departament de Ciències
Experimentals i de la Salut; José Delgado Ribas, director del Departament d’Humanitats;
Joaquín Gea Guiral, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, i David Sancho
Royo, director del Departament de Ciències Polítiques i Socials.
Professors doctors amb vinculació permanent: Elena Larrauri Pijoan, Aida Torres Pérez i
Olga Valverde Granados.
Estudiants de grau: Marta Amigó López, Antonio Company Valverde, Roger Frances
Duran i Maria Margalida Payeras Sitjar.
Convidats: Ramon López Iglesias, representant de la Junta del Personal d’Administració.

Ordre del dia:
1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 29 de maig del 2019.
2n. Informe del rector.
3r. Proposta de concessió de medalles de la UPF.
4t. Propostes d’aprovació de temes de l’àmbit docent i d’ordenació acadèmica:
4.1. Proposta de programa de doble titulació en Economia UPF conjuntament
amb la Higher School of Economics de Sant Petersburg.
4.2. Proposta de modificació de places de màsters universitaris, curs 2019-2020.
5è. Proposta de Manual d’avaluació docent del professorat de la Universitat Pompeu
Fabra.
6è. Proposta de creació de l’spin-off Lucid Technologies SL.
7è. Proposta de Normativa sobre les contrasenyes d’accés als serveis TIC.
8è. Proposta de modificació del Reglament electoral de la UPF.
9è. Ratificació de convenis.
10è. Afers de tràmit.
11è. Torn obert de paraules.
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Acords:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 29 de maig del 2019
S’aprova l’acta de la sessió del Consell de Govern de 29 de maig del 2019.
3. Proposta de concessió de medalles de la UPF
A proposta del rector i amb la voluntat de fer un reconeixement especial en aquells
professors que han servit la UPF des de l’exercici d’un càrrec de responsabilitat en l’àmbit
acadèmic, el Consell de Govern acorda concedir la Medalla de la Universitat Pompeu
Fabra, en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació, als professors següents:
—Pablo Pareja Alcaraz, vicerector per a la direcció de projectes d’acollida, participació
i acompanyament d’estudiants (2017-2018).
—Elena Larrauri Pijoan, directora del Departament de Dret (2016-2019).
4. Propostes d’aprovació de temes de l’àmbit docent i d’ordenació acadèmica
4.1. Proposta de programa de doble titulació en Economia UPF conjuntament amb la
Higher School of Economics de Sant Petersburg
S’aprova el programa de doble titulació en Economia organitzat conjuntament per la
Universitat Pompeu Fabra i la Higher School of Economics de Sant Petersburg, que consta
com a annex 1 d’aquesta acta.
4.2. Proposta de modificació de places de màsters universitaris, curs 2019-2020
Primer. S’aprova la modificació de l’oferta de places del màster universitari en Formació
de Professorat d’Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament
d’Idiomes [UPF/UOC] del curs 2019-2020, que consta com a annex 2 d’aquesta acta.
Segon. La modificació d’aquestes places s’integra en les places d’ensenyament de grau, de
màster universitari i de doctorat de la Universitat Pompeu Fabra del curs 2019-2020, que
consten com a annex 3 d’aquesta acta.
6. Proposta de creació de l’spin-off Lucid Technologies SL
Antecedents
1. Un equip d’emprenedors, en el qual hi ha investigadors de la Universitat Pompeu Fabra
(UPF), va presentar una proposta de creació d’una spin-off, que tindrà per objecte
desenvolupar i explotar els resultats de l’activitat de recerca (tecnologia).
2. La societat Lucid Technologies, SL té naturalesa de base tecnològica, atès que
l’empresa inclou, entre d’altres, les activitats de recerca i desenvolupament tecnològic
sobre el resultat de R+D de què es parteix, la producció de béns o serveis que hi estiguin
relacionats i la seva comercialització.
3. La participació de la UPF en la societat esmentada es materialitzarà aportant la quantitat
de 300 €. A la UPF, se li adjudicaran 30.000 participacions socials de la companyia, que
representen el 10% del seu capital social.
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4. Per tal de regular les relacions jurídiques entre les parts, en tant que socis titulars del
capital social de la companyia, així com el govern i l’administració d’aquesta, els socis,
incloent-hi la UPF, subscriuran un pacte de socis i, per altra banda, la societat Lucid
Technologies, SL i la UPF subscriuran un contracte de transferència i explotació de la
tecnologia. En virtut del pacte de socis, s’establiran clàusules de protecció de l’interès
públic, com una clàusula antidilució per la UPF.
La titularitat del capital social de la companyia quedarà regulada en aquest document
amb la distribució següent:
Socis

UPF
Total

Quantitats
aportades
800,40 €
300,00 €
799,80 €
799,80 €
300,00 €
3.000 €

Participacions
80.040
30.000
79.980
79.980
30.000
300.000

Percentatge
26,68%
10,00%
26,66%
26,66%
10,00%
100,00%

5. La Unitat d’Innovació - UPF Business Shuttle, amb el suport d’UPF Ventures, ha
valorat favorablement tant la tecnologia, com la participació de la UPF en la societat
limitada que es constituirà, amb proposta de denominació Lucid Technologies, SL.
6. La proposta de creació de l’spin-off esmentada als punts anteriors va ser presentada a la
Comissió d’Innovació de data 29 de maig del 2019.
7. Per tot l’exposat anteriorment, la UPF està interessada a promoure la constitució de la
societat amb proposta de denominació Lucid Technologies, SL, conjuntament amb
l’investigador
, del Departament de Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions de la UPF, per tal de dur a terme l’explotació
econòmica dels resultats de R+D obtinguts a partir de la recerca realitzada per
l’esmentat investigador.
Fonaments de dret
Primer. L’article 84 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, preveu,
per promocionar i desenvolupar les seves finalitats, que les universitats, per si mateixes o
en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, i amb l'aprovació del Consell
Social, puguin crear empreses, fundacions o altres persones jurídiques, d’acord amb la
legislació general aplicable.
És aplicable així mateix el que disposen els articles 55.3.g), 55.5 i 64.2.a) de la Llei 2/2011,
de 4 de març, d’economia sostenible, així com el 35.2.c) de la Llei 14/2011, d’1 de juny,
de la ciència, la tecnologia i la innovació.
Segon. La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, al seu article 88, apartat
e), estableix que el Consell Social ha d’aprovar la constitució, la modificació i l’extinció
d’entitats jurídiques per promocionar i desenvolupar les finalitats de la universitat, i aprovar
la participació de la UPF en altres entitats.
Tercer. L’article 42 dels Estatuts de la UPF, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de
setembre, i modificats per ACORD GOV/203/2010, de 9 de novembre (text íntegre publicat
al DOGC núm. 5756 de 16 de novembre del 2010), i per ACORD GOV/129/2015, de 4
d’agost (DOGC núm. 6929 de 6 d’agost del 2015), estableix que correspon al Consell de
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Govern proposar al Consell Social la creació d’entitats jurídiques i la seva modificació, així
com la participació de la Universitat en altres entitats.
En virtut de l’anterior, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar la participació de la UPF en la constitució d’una empresa de base
tecnològica sorgida de la Universitat amb els percentatges de titularitat establerts al punt 4
dels “Antecedents”, la qual, amb proposta de denominació Lucid Technologies, SL, tindrà
per objecte social desenvolupar, fabricar i comercialitzar solucions de programari i/o
maquinari per al tractament de senyals d’imatge i so de la indústria audiovisual i de
l’entreteniment. L’esborrany dels Estatuts de la societat s’adjunta com a annex 4 d’aquesta
acta.
Segon. Aprovar la participació de la Universitat en el capital social de la societat mitjançant
la subscripció de 30.000 participacions de valor nominal total de 300 €, equivalent al 10%
del capital social.
Tercer. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra,
pugui efectuar tots els actes necessaris per executar aquests acords.
7. Proposta de Normativa sobre les contrasenyes d’accés als serveis TIC
S’aprova la Normativa sobre les contrasenyes d’accés als serveis TIC, que consta com a
annex.
ANNEX
NORMATIVA SOBRE LES CONTRASENYES D’ACCÉS ALS SERVEIS TIC
La política de seguretat en la informació de la UPF estableix que s’han de desenvolupar
normatives específiques per al desplegament de determinades mesures de seguretat.
Atesa la importància que les contrasenyes d’accés als serveis tenen per garantir la seguretat
de la informació, es considera necessari disposar d’una normativa específica sobre això,
que defineixi els àmbits de responsabilitat dels usuaris i dels administradors dels sistemes
TIC de la UPF.
Article 1. Drets dels usuaris
1. Tots els usuaris de les TIC de la UPF tenen dret a disposar de credencials (codi d’usuari
i contrasenya) d’accés als serveis que utilitzin.
2. Aquestes credencials seran individualitzades, llevat de casos excepcionals on sigui
tècnicament inviable.
Article 2. Deures dels usuaris
1. És responsabilitat dels usuaris tenir cura de les seves contrasenyes, de manera que
no puguin ser utilitzades per altres persones.
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2. És responsabilitat dels usuaris canviar la seva contrasenya, un cop l’han utilitzada
per accedir al servei concret, quan el Servei d’Informàtica els l’entrega per primera
vegada.
3. Els usuaris han de canviar les seves contrasenyes periòdicament; una vegada a
l’any com a mínim.
4. Per tal de millorar-ne la seguretat, els usuaris han de triar contrasenyes que
incloguin lletres i números. Aquestes contrasenyes han de tenir una llargada
mínima de vuit caràcters i poden tenir mesures de seguretat addicionals en funció
de l’anàlisi de riscos que el Servei d’Informàtica hagi efectuat sobre el servei
concret al qual s’apliqui la contrasenya.
Article 3. Obligacions de la Universitat
1. La Universitat oferirà als seus usuaris mecanismes que permetin el canvi de
contrasenya sense que hagi de ser coneguda per terceres persones.
2. El personal del Servei d’Informàtica entregarà una nova contrasenya a l’usuari en cas
d’oblit o de bloqueig. Aquesta contrasenya serà de caire temporal i ha de ser canviada
per l’usuari en el primer ús que en faci.
3. L’emmagatzematge de les contrasenyes dels usuaris es farà sempre de manera
encriptada facilitant-ne l’accés únicament per a funcions de validació de les
connexions.
4. El disseny dels serveis TIC de la Universitat es farà de tal manera que es minimitzi el
número de contrasenyes que els usuaris hagin de recordar. Hi haurà credencials
diferents només en aquells casos en què sigui aconsellable per motius de seguretat o en
què sigui tècnicament inevitable.
5. El Servei d’Informàtica habilitarà mecanismes automàtics de bloqueig dels comptes
dels usuaris en cas que hi hagi indicis d’utilització fraudulenta o intents d’usos no
permesos (com per exemple, intents repetits de connexió amb contrasenyes aleatòries).
6. Per a cada servei TIC que posi a disposició dels usuaris, el Servei d’Informàtica ha de
proporcionar informació sobre els criteris de qualitat de les contrasenyes (llargada
mínima, freqüència de canvi, criteris de no reutilització de contrasenyes antigues, etc.)
així com els mecanismes previstos per modificar-les o restablir-les.
7. El Servei d’Informàtica ha d’habilitar mecanismes per assegurar el canvi de
contrasenya quan l’entrega per primera vegada, un cop l’usuari l’ha utilitzada.
8. El Servei d’Informàtica ha d’habilitar mecanismes per assegurar el canvi de les
contrasenyes amb una antiguitat superior a un any.
Disposició addicional
El Servei d’Informàtica disposarà d’un any a partir de l’aprovació d’aquesta Normativa pel
Consell de Govern per aplicar-la als serveis TIC que ofereix actualment.
8. Proposta de modificació del Reglament electoral de la UPF
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
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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.
Cal establir, doncs, uns criteris més clars que permetin executar les funcions electorals
acompanyades de la implementació de l’administració electrònica.
En aquest sentit, es fa necessari modificar 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, es modifiquen determinats aspectes operatius dels processos electorals, com
ara el període de la campanya electoral, per tal d’establir-ne el termini.
Per aquests motius, el Consell de Govern acorda modificar el Reglament electoral de la
UPF en els termes següents:
Primer. Es modifica l’apartat 5 de l’article 3, que queda redactat com segueix:
5. Els estudiants, en les eleccions en què els electors han d'estar inclosos en un únic cens
electoral, formaran part d'aquest d'acord amb els criteris següents:
- Els estudiants matriculats en dos o més graus oficials de la UPF constaran en el cens del
grau matriculat en primer lloc, llevat que manifestin la seva voluntat de constar en un dels
altres, fins a la finalització del període de reclamacions al cens electoral.
- Els estudiants matriculats en titulacions de grau, màster universitari i doctorat constaran
en el cens de la titulació que tingui un nivell acadèmic superior.
- Els estudiants que estiguin cursant un doble grau constaran en el cens del centre que
gestioni la titulació, llevat que manifestin la seva voluntat de constar en l'altre, fins a la
finalització del període de reclamacions al cens electoral.
Segon. Es modifica l’apartat 3 de l’article 6, que queda redactat com segueix:
“3. Les convocatòries establiran el règim i el calendari electoral, i han d'incloure:
- El nombre de representants a elegir.
- El termini d'exposició dels censos, amb els períodes de reclamació i rectificació.
- El termini de presentació de candidatures i la data de proclamació, amb els períodes de
reclamació.
- El període destinat a la campanya electoral, que s’iniciarà amb la proclamació definitiva
de candidats i fins les zero hores del dia de les votacions.
- La data de les eleccions.
- La data de proclamació dels candidats electes, amb els períodes de reclamació.”
9. Ratificació de convenis
Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a
annex 5 d’aquesta acta.
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Deliberacions:
2. Informe del rector
El rector en funcions, prof. Pelegrí Viader, excusa l’absència del rector per un imprevist
familiar.
Dóna la benvinguda al prof. Joan Picó, nou director del Departament de Dret, i al prof.
Alexandre de le Court, nou president del Comitè d’Empresa del PDI. La prof. Larrauri,
antiga directora del Departament de Dret, es torna a incorporar al Consell de Govern com
a representant dels professors amb vinculació permanent, fet que ocasiona que deixi de serne membre el prof. Carlos Gomez Ligüerre, a qui el rector agraeix la seva col·laboració.
A continuació exposa dues qüestions. En primer lloc, informa que el projecte EUTOPIA,
un consorci de sis universitats europees públiques (París Seine, Vrije de Brussel·les,
Warwick, Ljubljana, Göteborg i UPF), ha estat un dels 17 projectes pilot escollits a tot
Europa, en el marc de la nova convocatòria competitiva “Iniciativa universitats europees”.
Elaborada per la Comissió Europea, aquesta iniciativa vol contribuir a construir una Àrea
d’Educació Europea, més enllà dels programes Erasmus, i incentiva aquests consorcis a
explorar noves opcions de col·laboració com ara titulacions conjuntes. Es tracta d’un
projecte pilot a tres anys vista i que compta amb una subvenció en modalitat co-fund de 5
milions d’euros per a tot el consorci. Es pretén que aquests consorcis proporcionin un teixit
d’universitats europees cohesionades que facin atractiu el fet d’estudiar en aquestes
universitats, que podran ser competitives amb, per exemple, les de l’Àsia, que actualment
tenen un alt índex d’internacionalització. Al final, caldrà fer un informe que permeti que la
Unió Europea triï un model educatiu trencant barreres per fer-lo realitat. Evidencia que
aquest projecte, un dels més importants dels que s’han plantejat recentment, afectarà, d’una
manera o altra, el conjunt de tota la UPF.
En segon lloc, informa que la Junta del CIC ha aprovat la possibilitat de portar a verificació
un grau en Medicina, ofert únicament per la UPF, i que tindria l’Hospital del Mar com a
centre hospitalari de referència. Pel que fa als estudis de Medicina que actualment
s’ofereixen conjuntament amb la UAB, prosseguiran amb normalitat mentre no es
programin aquests nous estudis i s’està tractant amb la UAB sobre el seu futur.
3. Proposta de concessió de medalles de la UPF
El secretari general, Sr. Pere Torra, presenta la proposta, que s’aprova per 20 vots a favor,
cap en contra i 3 abstencions.
4. Propostes d’aprovació de temes de l’àmbit docent i d’ordenació acadèmica
4.1. Proposta de programa de doble titulació en Economia UPF conjuntament amb la
Higher School of Economics de Sant Petersburg
La professora Cristina Gelpí, vicerectora per a la direcció de projectes per a la docència,
presenta la proposta. El programa permet obtenir un doble grau en Economia UPF - HSE
de Sant Petersburg amb únicament quatre anys d’estudi. El programa no comporta cap cost
extraordinari per a l’estudiant, i s’iniciarà el curs 2019-2020 amb una oferta total de quatre
places. Els estudiants que s’hi matriculin cursaran els tres primers anys a la universitat
d’origen i el quart, a la universitat d’acollida. Agraeix a la Facultat d’Economia i Empresa
la seva col·laboració.
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El prof. Walter Garcia-Fontes, degà de la Facultat d’Economia i Empresa, explica que el
programa és similar a la doble titulació Toulouse School of Economics - grau en Economia
UPF. És necessari que els centres amb els quals es fan aquestes dobles titulacions siguin
molt afins, i cal trobar assignatures comunes.
El rector en funcions posa a votació la proposta, que és aprovada per assentiment dels 25
membres presents en el moment de la votació.
4.2. Proposta de modificació de places de màsters universitaris, curs 2019-2020
La professora Cristina Gelpí, vicerectora per a la direcció de projectes per a la docència,
presenta la proposta de modificació. La Universitat ofereix una nova especialitat (Llengua
i Literatura Catalana/Castellana) en el màster en Formació de Professorat d’Educació
Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, i per mantenir
el nombre total de places se’n redueix el nombre a l’especialitat Formació i Orientació
Laboral.
El rector en funcions posa a votació la proposta, que és aprovada per assentiment dels 25
membres presents en el moment de la votació.
5. Proposta de Manual d’avaluació docent del professorat de la Universitat Pompeu
Fabra
El rector en funcions indica que aquest punt decau de l’ordre del dia.
6. Proposta de creació de l’spin-off Lucid Technologies SL
El prof. Enric Vallduví, vicerector per a la direcció de projectes en l’àmbit de la recerca,
presenta la proposta. L’spin-off ha estat promoguda per l’investigador Marcelo Bertalmío,
del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. L’objectiu és
vehicular l’explotació de dues tecnologies (Gamut Mapping i Tone Mapping), creades pel
Grup de Recerca per al Processament d’Imatges (Image Processing for Enhanced
Cinematography) i que tenen un enfocament clar per a l’ús a les gravacions en directe, tant
de cinema com de televisió. La participació de la UPF es fixa en un 10%.
El rector en funcions posa a votació la proposta, que és aprovada per assentiment dels 25
membres presents en el moment de la votació.
7. Proposta de Normativa sobre les contrasenyes d’accés als serveis TIC
El gerent, Sr. Jaume Badia, presenta la proposta. La nova normativa defineix els àmbits de
responsabilitat, i els drets i deures dels usuaris i dels administradors dels sistemes TIC de
la UPF, en el marc de la política de seguretat en la informació de la UPF.
Pel que fa als usuaris, la normativa regula el dret a disposar de credencials individualitzades
(codi d’usuari i contrasenya), excepte en aquells casos en què no sigui tècnicament viable,
i estableix que la contrasenya ha d’incloure lletres i números. La Universitat també ha de
garantir que el canvi de contrasenya pugui fer-se sense que aquesta hagi de ser coneguda
per terceres persones i habilitarà mecanismes per assegurar-ne el canvi quan faci més d’un
any que no s’ha modificat.
El rector en funcions posa a votació la proposta, que és aprovada per assentiment dels 25
membres presents en el moment de la votació.
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8. Proposta de modificació del Reglament electoral de la UPF
El secretari general, Sr. Pere Torra, presenta la proposta. En primer lloc, indica que cal fer
una reforma del Reglament electoral molt més àmplia. La que ara es proposa és de caràcter
operatiu i molt puntual. La modificació busca adaptar el Reglament a les novetats tècniques
que permeten —mitjançant la nova plataforma d’administració electrònica— la presentació
de candidatures i la definició del cens electoral, entre d’altres accions. També s’hi inclou
el termini de la campanya electoral. Es tracta d’incorporar en el Reglament possibles acords
que prendria la Junta Electoral de la Universitat.
El prof. de Yzaguirre, representant de la JPDI, pregunta si està previst que els estudiants
puguin presentar-se en diferents eleccions o si poden exercir el sufragi actiu. També fa
referència als casos dels estudiants que estan estudiant grau i màster o doctorat perquè
puguin decidir en quin col·legi poden presentar-se i votar.
El rector en funcions comenta que s’ha de millorar el Reglament electoral a mesura que
s’avança en processos electorals. No s’ha arribat en aquest punt de reflexió, tal com apunta
el secretari general. La modificació que ara es presenta és molt mínima i d’ordre temporal.
El rector en funcions posa a votació la proposta, que és aprovada per assentiment dels 25
membres presents en el moment de la votació.
9. Ratificació de convenis
El secretari general, Sr. Pere Torra, presenta la proposta i comenta determinats convenis.
Un d’especial és el signat amb l’Ajuntament de Barcelona per a la cessió de l’ús de la
capçalera del Diari de Barcelona.
El prof. Fernandez Cavia, director del Departament de Comunicació, comenta que és un
projecte iniciat pel prof. Salvador Alsius. La capçalera no es feia servir i es volia recuperar
per als estudiants del grau en Periodisme, per tal de crear un mitjà de comunicació propi.
El dia 15 de juliol s’anunciarà oficialment. El projecte, però, vol ser no només dels
estudiants de Periodisme, sinó de tota la comunitat universitària, i en aquest sentit anima
tothom a col·laborar-hi.
El rector en funcions posa a votació la proposta, que és aprovada per assentiment dels 25
membres presents en el moment de la votació.
10. Afers de tràmit
No n’hi ha.
11. Torn obert de paraules
La prof. Lorena Ramírez, representant dels professors lectors, professors visitants, personal
investigador propi o vinculat i professors emèrits, comenta que participa en diferents òrgans
de govern i que no ha tingut coneixement de la inspecció de treball que s’està fent a la UPF.
Demana que es doni una explicació sobre la situació dels becaris i de la mateixa inspecció.
La prof. Cristina Pujadas, vicerectora per a la direcció de projectes en l’àmbit del
professorat, respon que després de la publicació del Reial Decret 103/2019, d’1 de març,
pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador predoctoral en formació, s’han donat
les oportunes explicacions a tots els afectats. La posició de la UPF sempre ha estat la
mateixa: fer el pagament als professors predoctorals, independentment de quina ha estat la
10

seva convocatòria, regularitzar els sous i pagar els endarreriments. Això últim ja s’ha
executat en l’última nòmina.
Des del primer moment, la Universitat va assumir la regularització dels becaris UPF, i es
va sol·licitar al Ministeri i a la Generalitat que assumeixin les seves convocatòries. Com
que les negociacions són molt lentes, la Universitat va decidir assumir també aquests
costos.
D’altra banda, el Reial Decret esmentat preveu tres condicions: que el contracte ho
estableixi, que l’estudiant no hagi defensat la seva tesi i que l’avaluació del seu director de
tesi sigui positiva; els contractes passen a ser de quatre anys automàticament. Tots els
contractes de la UPF ja són de quatre anys, menys els dels becaris dependents de l’AGAUR,
que són de tres.
Pel que fa la docència, hi ha diverses interpretacions sobre l’obligació de fer-la o no. Les
universitats catalanes han pres partit perquè sigui voluntària; però sembla difícil
d’interpretar que hi hagi contractes associats a docència en què no es faci precisament
docència. Per exemple, la darrera convocatòria de FP1 indica que s’ha fer docència.
Per finalitzar, la vicerectora diu que la Universitat ha hagut d’assumir un cost molt gran
que ha sortit, parcialment, del pressupost de recerca, perquè totes aquestes actuacions
previstes en el Reial Decret s’han de fer sense cap augment pressupostari.
Respecte a la inspecció de treball, cal dir que encara està en marxa i durant el mes de juliol
es faran reunions i negociacions amb el Comitè d’Empresa d’acord amb les recomanacions
indicades per la mateixa Inspecció de Treball.
La prof. Gelpí, vicerectora per a la direcció de projectes per a la docència, per
complementar l’explicació de la prof. Pujadas, comenta que la Inspecció de Treball ha fet
d’ofici una inspecció sobre les pràctiques extracurriculars remunerades. De fet, han estat
dos processos que han anat en paral·lel, però que estan molt relacionats. L’informe de la
Inspecció està fet i tot apunta que no hi haurà sanció i que caldrà fer una regularització.
S’han organitzat tres grups de treball interns: un per resoldre aspectes relacionats amb la
normativa de pràctiques extracurriculars, un altre sobre la convocatòria d’aquestes
pràctiques i per últim un grup sobre el tractament global de les pràctiques.
El prof. de le Court, representant del Comitè d’Empresa del PDI, indica que la UPF ha
complert, a diferència d’altres universitats, les obligacions del EPIF en matèria salarial, i
ho agreix. Ara bé, encara hi ha discrepàncies amb el càlcul del sou d’algunes categories.
Des del Comitè demanen continuar parlant-ne.
El Sr. Alex Garcia, representant del Comitè d’Empresa del PAS, pregunta sobre els becaris
de diferents serveis administratius de la Universitat, com ara Informàtica o Biblioteca i que
també són estudiants en pràctiques extracurriculars.
La prof. Cristina Gelpí indica que els estudiants de grau, de màster i de doctorat que poden
fer pràctiques extracurriculars s’agrupen en quatre àmbits/tipus i han rebut consideracions
diferents per part de la Inspecció de Treball. Una d’aquestes categories són les pràctiques
extracurriculars, que tenen un projecte formatiu i un tutor. Són les vinculades al Servei
d’Atenció a la Comunitat Universitària, que inclou les de Biblioteca i d’Informàtica.
El Sr. Alex Garcia indica que també n’hi ha en altres serveis. La prof. Gelpí respon que,
efectivament, poden haver-n’hi; per exemple, estudiants de Comunicació que estiguin al
Gabinet de Rectorat, en l’àmbit de Comunicació.
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El Sr. Alex Garcia demana més precisió i vol saber la vinculació després de les
negociacions amb el Comitè d’Empresa.
El gerent, Sr. Jaume Badia, explica que els estudiants de grau que han fet pràctiques
extracurriculars remunerades, d’acord amb la convocatòria que fa el Servei d’Atenció a la
Comunitat Universitària, entre els quals s’inclouen els estudiants que estan a Biblioteca o
a Informàtica, han estat objecte de la Inspecció de Treball i s’està a punt de tancar aquesta
inspecció i de comunicar com se n’ha de fer la regularització.
A continuació, el Sr. Badia pren la paraula per indicar que a la darrera reunió del Consell
de Govern va prendre el compromís de demanar l'opinió de l'Assessoria Jurídica de la UPF
sobre un punt de controvèrsia amb la professora Chacartegui, que havia aparegut
reiteradament en relació amb els expedients de despesa pluriennals i la seva elevació al
Consell Social.
Tant l’Assessoria Jurídica com els responsables de l'àrea econòmica i de contractació hi
han estat treballant, i espera poder donar la resposta a la consulta que ha formulat en el
proper Consell de Govern.
Avança que, amb tota probabilitat, de la resposta a la consulta formulada se’n derivaran les
conclusions següents: la primera és que la professora Chacartegui tenia bona part de raó,
tot i que hi ha alguns dubtes d’interpretació. I aprofita que ella està present per agrair-li,
molt sincerament, la seva persistència a assenyalar que no s’estaven fent les coses bé, o
prou bé. La seva insistència ha provocat que es faci un estudi molt més acurat per arribar a
les conclusions que exposa. La despesa s’ha d’aprovar posteriorment o simultàniament a
l’expedient.
En segon lloc caldrà canviar l’ordre del procediment i, per tant, s’haurà d’elaborar una
instrucció de la Gerència per tal que els serveis coneguin que primer s’ha d’elaborar
l’expedient (que ha de contenir el plec de clàusules administratives i tècniques) i,
posteriorment, aprovar la despesa (pel Consell de Govern i el Consell Social). De manera
que, abans d’aprovar la despesa, tots els membres del Consell de Govern podran consultar
l’expedient. Així, el procediment per aprovar els expedients de despesa pluriennal serà, a
partir d'ara, més ajustat a llei.
Per acabar, el rector en funcions desitja un molt bon estiu a tothom.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Vist i plau
El secretari

El president

12

