CONSELL DE GOVERN. ACTA NÚMERO 126
Data: 1 d’abril del 2020
Hora d’inici: 15.30 hores de l’1 d’abril del 2020
Hora d’acabament: 15.30 hores del 2 d’abril del 2020
Reunió amb participació diferida mitjançant correu electrònic
Assistents:
President: Jaume Casals Pons, rector.
Secretari general: Pere Torra i 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 Mármol, vicerector per a la direcció de projectes d’innovació; Pablo
Pareja Alcaraz, vicerector per a projectes en l'àmbit del professorat; Cristina Pujadas Corbi,
vicerectora per a la política de captació i retenció de talent; Enric Vallduví Botet, vicerector
per a la direcció de projectes en l’àmbit de la recerca; Isabel Valverde Zaragoza, vicerectora
per a la direcció de projectes per a la internacionalització, Pelegrí Viader Canals, vicerector
adjunt al rector i per al projecte d’universitats europees (EUTOPIA), 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: Josep Maria Castellà Lidon, degà de la Facultat d’Humanitats; David Comas
Martínez, director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut; Anna Maria
Espunya Prat, directora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge; José
Fernández Cavia, director del Departament de Comunicació; 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, David
Sancho Royo, director del Departament de Ciències Polítiques i Socials, i Sergi Torner
Castells, degà de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge.
Professors doctors amb vinculació permanent: Joaquim Albareda Salvadó, Josep Blat Gimeno,
Josep Lluís Codina Bonilla, Consuelo Chacartegui Jávega i Albert Nodar Domínguez.
Estudiants: Roger Francès Duran.
Personal d’administració i serveis: Lydia Garcia Escobosa.
Convidats: Javier Aparicio Maydeu, delegat de Cultura de la UPF; Alexandre de le Court,
representant del Comitè d’Empresa del PDI; Àlex Garcia Domínguez, representant del Comitè
del PAS; José García Montalvo, comissionat per a l’estratègia científica de la UPF; Manel
Jiménez Morales, comissionat per a projectes d’educació i comunicació, i Lluís de Yzaguirre
Maura, representant de la JPDI.
Han excusat la seva absència:
Membres elegits pels i entre els degans i directors de centre o estudi, departament i institut
universitari: Anna Caballé Martorell, degana de la Facultat de Dret; Walter García-Fontes
Badanian, degà de la Facultat d’Economia i Empresa, i Joan Picó Junoy, director del
Departament de Dret.
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Professors doctors amb vinculació permanent: Tomàs de Montagut i Estragués, Elena Larrauri
Pijoan i Aida Torres Pérez.
Representants del Consell Social: Milagros Pérez Oliva, Miquel Rubirola Torrent i Montserrat
Vendrell Rius.
Convidats: Carles Ramió Matas, comissionat per a l’estratègia del Grup UPF.
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; José Delgado Ribas,
director del Departament d’Humanitats, i Joaquín Gea Guiral, degà de la Facultat de Ciències
de la Salut i de la Vida.
Professors doctors amb vinculació permanent: Olga Valverde Granados.
Professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors
emèrits: Lorena Ramírez Ludeña.
Estudiants de grau: Marta Amigó López, Antonio Company Valverde i Maria Margalida
Payeras Sitjar.
Personal d’administració i serveis: Maria Queralt Molera Busoms.
Convidats: Ramon López Iglesias, representant de la Junta del Personal d’Administració i
Serveis.

Ordre del dia:
1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 19 de febrer del 2020.
2n. Informe del rector.
3r. Proposta de concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF.
4t. Proposta d’aprovació de temes d’àmbit acadèmic:
–Proposta de modificació de la programació universitària dels cursos 2019-2020 i 20212022.
–Proposta d'aprovació de les Bases del Programa UPF de beques salari per a estudiants
de grau. Curs 2020-2021.
–Proposta de modificació de la normativa del Premi Extraordinari de Fi d’Estudis de la
Universitat Pompeu Fabra.
–Proposta d’habilitació de la vicerectora responsable de projectes per a la docència i
ordenació acadèmica perquè pugui adaptar el calendari acadèmic a la situació
extraordinària del país.
5è. Modificació de les Bases d’execució del pressupost 2020 per incorporar
l’autorització de pagaments mitjançant sistemes telemàtics.
6è. Torn obert de paraules.
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Acords:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 19 de febrer del 2020
S’aprova l’acta de la sessió del Consell de Govern de 19 de febrer del 2020.
3. Proposta de concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF
Vista la proposta del Departament de Ciències Polítiques i Socials i de la Facultat de
Ciències Polítiques i Socials de concedir el títol de doctor honoris causa per la Universitat
Pompeu Fabra a la Dra. Raewyn Connell, el Consell de Govern designa la Comissió de
Professors Doctors que ha de valorar la proposta, que estarà formada pels professors
següents:
–Mª José González López, del Departament de Ciències Polítiques i Socials, que
exercirà com a presidenta
–Pere Jòdar Martinez, del Departament de Ciències Polítiques i Socials
–Pablo Pareja Alcaraz, del Departament de Dret
–Pilar Medina Bravo, del Departament de Comunicació
–Rosa Cerarols Ramirez, del Departament d’Humanitats
4. Proposta d'aprovació de temes d'àmbit acadèmic
Proposta de modificació de la programació universitària dels cursos 2019-2020 i 20212022
S’aprova la modificació de la programació universitària per als cursos 2019-2020 i 20212022, que consten com a annex 1 i 2, respectivament.
Proposta d'aprovació de les Bases del Programa UPF de beques salari per a estudiants de
grau. Curs 2020-2021
En la línia del desenvolupament de polítiques d’inclusió que preveu el Pla Estratègic 20162025 de la UPF, per tal de forjar una comunitat socialment responsable que combati les
desigualtats socials, la UPF aposta per fer que la Universitat sigui una eina d’integració
social.
En aquest sentit, la UPF vol continuar oferint el Programa de beques salari, iniciat el curs
2016-2017, finançat pel Banc Santander, adreçat a aquells estudiants amb recursos
econòmics limitats, amb l’objectiu d’ajudar-los econòmicament durant tota la carrera
universitària, per tal d’afavorir el seu accés i continuïtat en l’educació superior i d’aquesta
manera contribuir al progrés de la nostra societat.
L'alt nombre de sol·licitants indica que es tracta d'un programa d'ajuts tan atractiu per als
estudiants com necessari per fomentar la inclusió social.
Tenint tot això en compte, el Consell de Govern
ACORDA
Article únic. Aprovar les Bases del Programa UPF de beques salari per a estudiants de
grau per al curs 2020-2021, que s’adjunten com a annex.
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Annex
BASES DEL PROGRAMA UPF DE BEQUES SALARI PER A ESTUDIANTS DE
GRAU. CURS 2020-2021
Article 1. Programa UPF de beques salari
El Programa UPF de beques salari (d’ara endavant, el Programa) consisteix en l'atorgament
de beques salari als nous estudiants de grau de la UPF amb recursos econòmics limitats que
en resultin beneficiaris i en la renovació dels ajuts atorgats a la convocatòria anterior
d'acord amb el que estableixen els articles següents.
La convocatòria té dues modalitats:
a) Modalitat “Prometeus”: adreçada a estudiants dels instituts de Barcelona següents:
•
•
•
•
•

Institut Milà i Fontanals
Institut Miquel Tarradell
Institut Barri Besòs
Institut Bernat Metge
Institut Pablo Ruiz Picasso

b) Modalitat general: adreçada a estudiants de la resta de centres educatius de secundària
de l’Estat Espanyol.
Article 2. Destinataris
Els ajuts del Programa estan destinats a estudiants en condicions d'accedir a la universitat
per primera vegada, en centres integrats de la UPF (exclosos centres adscrits), el curs 20202021, amb molt pocs recursos econòmics.
Article 3. Objecte i durada del Programa
3.1. L'objecte d'aquest Programa consisteix a oferir ajuts econòmics adreçats a estudiants
de grau, amb un bon expedient acadèmic, que puguin demostrar una situació econòmica
desfavorida.
3.2. Els ajuts tindran la durada dels anys prevista al pla d'estudis del grau en què els
beneficiaris obtinguin l’admissió i formalitzin la matrícula corresponent.
3.3. Aquest Programa abasta tots els graus impartits pels centres integrats de la UPF.
Article 4. Contingut de l'ajut
L'ajut consisteix en les prestacions següents:
a) Una renda mensual, en concepte de beca salari, que comporta el pagament d'un import
de 600€ mensuals durant nou mesos del curs acadèmic, entre octubre i juny, renovables
durant els anys de durada del grau, sempre que es compleixin els requisits de renovació.
Aquesta percepció econòmica està subjecta a les retencions fiscals legalment establertes.
b) Un programa d'acompanyament i mentoria o tutorització supervisat per especialistes de
la UPF.
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Article 5. Requisits de selecció
Per al curs 2020-2021, els sol·licitants per a l’atorgament de la beca hauran de complir els
requisits següents:
a) Estar admès a un estudi de grau de la UPF per al curs 2020-2021, impartit per un centre
integrat de la UPF.
b) Disposar d'un nivell de renda familiar situat per sota del llindar 1 de la convocatòria de
beques de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional, per al curs
2019-2020.
c) Demanar per al curs 2020-2021, quan s'obri el termini i abans de finalitzar el mes de
juliol, l'acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària
sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics i la beca d'Equitat,
convocades per l'AGAUR, i la beca de caràcter general, convocada pel Ministeri
d’Educació i Formació Professional.
d) Per a la renovació de l'ajut, aconseguir el rendiment acadèmic mínim equivalent al d'un
becari general de la convocatòria del Ministeri d’Educació i Formació Professional.
e) Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Pel que
fa als ciutadans de la Unió Europea o els seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure
circulació i residència, han de tenir la condició de residents o acreditar que l'estudiant o les
persones que el mantenen són treballadors per compte propi o d'altri.
Pel que fa als estudiants no comunitaris, s'aplica el que disposa la normativa sobre drets i
llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
Article 6. Òrgan convocant
Correspon al vicerector per a projectes per a la comunitat universitària, per delegació del
rector, convocar els ajuts del Programa de beques salari.
Article 7. Sol·licituds i terminis
7.1. Els estudiants que vulguin sol·licitar la beca salari hauran de presentar la sol·licitud
mitjançant el portal de beques del Banc Santander (https://www.becas-santander.com/es),
juntament amb la documentació requerida.
7.2. El nombre total de beques salari que s’oferiran i els terminis de sol·licitud per al curs
2020-2021, es determinaran per mitjà de la convocatòria del vicerector o la vicerectora que
presideixi la Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari que es publicarà al llarg del mes
d'abril del 2020.
7.3. Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant
l'adreça de correu electrònic que hagin fet constar al formulari de la sol·licitud.
Article 8. Documentació
8.1. La persona sol·licitant ha d'aportar la documentació següent:
a) Fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant.
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b) Certificat de convivència del padró municipal d'habitants que correspongui (no volant
individual).
c) Escrit breu i original de la persona sol·licitant, on descrigui la seva situació personal i
familiar referida a la documentació aportada i exposi les motivacions en la tria dels estudis
universitaris.
d) Escrit de la direcció del centre de secundària de procedència –centre de batxillerat o
centre de cicle formatiu de grau superior - on ha de constar, com a mínim, el perfil acadèmic
de la persona sol·licitant i, si es coneix, la situació socioeconòmica familiar, així com
aquelles observacions que la direcció del centre consideri oportunes.
e) Certificat oficial de qualificacions amb la mitjana de l'expedient de batxillerat o
equivalent per a l'accés a la universitat, o del cicle formatiu de grau superior de la persona
sol·licitant.
8.2. La persona sol·licitant podrà aportar qualsevol altra documentació que consideri
convenient per justificar la seva candidatura.
Article 9. Instrucció del procediment
Els actes d’instrucció s’efectuen d’ofici pel Servei de Gestió Acadèmica i estan subjectes
a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Article 10. Resolució de la convocatòria. Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari
10.1. Correspon resoldre aquestes sol·licituds a la Comissió d'Adjudicació de les Beques
Salari, que tindrà la composició següent:
−
−
−
−
−

Vicerector. Direcció de projectes per a la comunitat universitària, que la presidirà.
Tres professors nomenats pel rector.
La vicegerent de l'Àrea de Docència.
Un representant dels estudiants, escollit pel Consell d'Estudiants.
La cap del Servei de Gestió Acadèmica, que actuarà com a secretària de la
Comissió.

10.2. La Comissió podrà sol·licitar l'assessorament del personal tècnic que consideri
necessari.
Article 11. Criteris d'adjudicació
D'acord amb les característiques del Programa, el procediment de les beques salari es
resoldrà per part de l’òrgan competent de la manera següent:
11.1.Resolució provisional
A finals de juny es publicarà, a la pàgina web de la UPF, una primera resolució provisional,
amb les beques concedides i denegades. També es publicarà una llista d'espera, davant de
la possibilitat que hi hagi candidats que finalment no es matriculin a la UPF, o bé que no
obtinguin el tram de renda que els situï per sota del llindar 1 de la convocatòria de beques
de caràcter general per al curs 2019-2020.
Per establir l'ordre de prelació d’aquesta primera resolució provisional, entre les sol·licituds
que compleixin els requisits, es tindran en compte, per aquest ordre, els criteris següents:
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a) La nota mitjana de l'expedient acadèmic de batxillerat o del cicle formatiu de grau
superior.
b) L’escrit de motivació de l'estudiant.
c) L’escrit de la direcció del centre educatiu de procedència.
Contra la resolució provisional es podran presentar al·legacions davant de la Comissió
d'Adjudicació de les Beques Salari. La resolució d'aquestes al·legacions no esgota la via
administrativa i es podrà recórrer davant del rector de la UPF.
11.2. Resolució definitiva
En aquest punt del procediment, la UPF comprovarà que l’estudiant compleix els requisits
que estableix l’article 5 d’aquestes bases i, a partir de la resolució provisional i les possibles
al·legacions, la Comissió d’Adjudicació de les Beques Salari formularà la seva proposta de
concessió a l’òrgan competent perquè resolgui.
La resolució definitiva es farà pública a principis d’octubre a la pàgina web de la UPF.
Quedaran automàticament excloses les candidatures que:
a) A finals de setembre del 2020, no hagin formalitzat la matrícula al primer curs d'estudis
de grau en centres integrats de la UPF per al curs 2020-2021.
b) No hagin demanat, durant el mes de juliol, l'acreditació de caràcter econòmic 2020-2021
o bé que no hagin obtingut el tram de renda que els situï per sota del llindar 1 de la
convocatòria de beques de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació
Professional per al curs 2019-2020.
En cas que no es cobreixin el nombre d'ajuts assignats a una de les modalitats ofertes, la
beca no coberta en una modalitat serà assignada a la sol·licitud sense ajut que ocupi la
primera posició en la llista d'espera de l'altra modalitat, sempre que compleixi els requisits
establerts a la convocatòria. D'aquesta manera, s'atorgaran tots els ajuts d'acord amb l'ordre
de prelació de les llistes.
Contra la resolució definitiva, la persona interessada podrà interposar recurs de reposició
davant el rector de la Universitat en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la
data de publicació de la resolució.
La Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari podrà sol·licitar més informació sobre les
candidatures als centres de secundària de procedència o demanar l’original de les
qualificacions o de qualsevol altre document que consideri oportú.
La Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari decidirà els criteris a aplicar en el cas que
es produeixi un empat en la puntuació.
Article 12. Obligacions dels adjudicataris de les beques salari
Un cop els hagi estat adjudicada la beca salari, els beneficiaris tenen les obligacions
següents:
a) Ser beneficiari d’una beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació
Professional.
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b) Matricular-se a temps complet de tots els crèdits que integrin el curs corresponent del
pla d'estudis, cada any acadèmic.
c) Complir els compromisos derivats del programa d'acompanyament i mentoria o
tutorització que la UPF posa a la seva disposició.
d) Participar regularment, com a estudiants, en totes les activitats acadèmiques de
l'ensenyament en què s'hagin matriculat.
e) Al finalitzar el curs, aconseguir el rendiment acadèmic mínim equivalent al d'un becari
general del Ministeri d’Educació i Formació Professional.
Article 13. Renovació de les beques salari adjudicades
13.1. La beca es considerarà renovada per al curs 2020-2021 sempre que l'estudiant
compleixi les obligacions indicades a l'article 12 d'aquestes bases al finalitzar el curs
acadèmic 2019-2020, i no se sobrepassin els anys de durada dels estudis del grau matriculat.
13.2. La Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari valorarà les situacions de caire
personal, econòmic o acadèmic que puguin al·legar les persones que no compleixin alguna
de les obligacions indicades.
13.3. En el cas que l’estudiant canviï d’estudis durant la durada de la beca, la Comissió
valorarà la continuïtat, la modificació dels ajuts o la revocació de la beca salari.
Article 14. Seguiment del rendiment acadèmic
Una vegada finalitzat cada trimestre, la Comissió d'Adjudicació de les Beques Salari
valorarà el rendiment acadèmic de les persones becàries pels mitjans que consideri
oportuns. En el cas que la Comissió consideri que aquest rendiment impossibilitarà la
renovació de la beca en finalitzar el curs, podrà revocar la concessió de l'ajut, amb
l'audiència prèvia de la persona interessada.
Article 15. Renúncia a la beca salari
15.1. Les persones poden renunciar a la seva beca salari en qualsevol moment. Per
formalitzar la renúncia, caldrà presentar al Punt d'Informació a l'Estudiant, o bé al Registre
general de la UPF, una sol·licitud adreçada al Servei de Gestió Acadèmica.
15.2. En el cas que es produeixi una renúncia a la beca, la Comissió d'Adjudicació de les
Beques Salari podrà atorgar la beca a la persona sol·licitant a qui pertoqui de la llista
d'espera, segons els criteris d'adjudicació de la beca. Aquesta reassignació es podrà
realitzar, per al primer any d'estudis, fins el 30 d'octubre del curs vigent.
Article 16. Incompatibilitats
16.1. La beca salari és plenament compatible amb la beca de la convocatòria general del
Ministeri d’Educació i Formació Professional, que l'estudiant ha de sol·licitar, però serà
incompatible amb qualsevol altra beca o ajut que tingui la mateixa finalitat, o amb la
prestació de servei remunerat a la UPF.
16.2. En cas que la persona adjudicatària tingui concedida una altra beca o ajut que tingui
la mateixa finalitat que la beca salari, hi haurà de renunciar mitjançant una sol·licitud
presentada al Punt d'Informació a l'Estudiant, o bé al Registre general de la UPF, adreçada
al Servei de Gestió Acadèmica.
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Article 17. Revocació de la beca salari
L'adjudicació d'aquestes beques es podrà revocar si es descobreix que a la sol·licitud s'han
ocultat o falsejat dades, o que hi ha incompatibilitats amb altres beques procedents d'altres
organismes públics o privats per als mateixos estudis o finalitat.
En el cas que es demostri que alguna persona beneficiària ha incorregut en alguna de les
causes de revocació de la beca salari establertes en aquestes bases, s'obrirà un expedient de
revocació que podrà concloure amb l'obligació de reintegrar tots els components de l'ajut.
Article 18. Dades de caràcter personal
La presentació de la sol·licitud d’aquest ajut comporta l’autorització a la UPF per obtenir i
contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant per determinar la renda i el
patrimoni, a efectes de beca, com també aquelles altres informacions acreditatives de les
situacions personals al·legades i que estiguin en poder dels organismes públics amb
l’objectiu de resoldre el procediment.
Disposició final
Es faculta el vicerector o la vicerectora que presideixi la Comissió d'Adjudicació de les
Beques Salari a subscriure i a fer pública una convocatòria amb el nombre de beques salari
que, per a cada modalitat, s'ofereixin per al curs 2020-2021, d'acord amb les disponibilitats
pressupostàries de la UPF, i a fixar els terminis de sol·licitud corresponents.
Proposta de modificació de la normativa del Premi Extraordinari de Fi d’Estudis de la
Universitat Pompeu Fabra
Per tal d’aclarir alguns aspectes de la Normativa del Premi Extraordinari de Fi d’Estudis,
es proposa modificar l’apartat 1 de l’article 1, per indicar que el premi es concedeix als
estudiants de grau.
També es proposa modificar els apartats 1 i 3 de l’article 3 de la Normativa del Premi
Extraordinari de Fi d’Estudis, en el qual es regulen els criteris per concedir el premi, atès
que s’ha detectat que han d’ajustar-se’n alguns a la situació actual dels estudis de grau de
la UPF.
D’una banda, cal donar resposta a aquells estudiants que, dins de la Universitat Pompeu
Fabra, cursen més d’un estudi quan aquests estudis comparteixen assignatures exactament
iguals.
A més, s’ha d’establir el nombre màxim d’anys cursats, per poder optar al Premi, en els
nous estudis que s’han implementat a la Universitat Pompeu Fabra i que tenen una durada
que no està prevista a la normativa actual.
Tenint tot això en compte, el Consell de Govern
ACORDA
Primer. Modificar l’article 1.1, que queda redactat de la manera següent:
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“Anualment es concedirà el Premi Extraordinari de Fi d'Estudis adreçat als estudiants de
grau que hagin finalitzat els seus estudis en el curs corresponent.”
Segon. Modificar l’article 3.1, que queda redactat de la manera següent:
“El Premi Extraordinari de Fi d'Estudis s'atorga, exclusivament, a aquells estudiants que
han cursat a la UPF les titulacions universitàries oficials de grau i que, en el cas de tenir
crèdits reconeguts, aquests no superin els 60 crèdits. No es tindrà en compte aquesta
limitació, únicament a efectes d’obtenir el premi, a aquells estudiants que reconeguin
assignatures de diferents estudis dins de la UPF quan es tracti de les mateixes
assignatures. Les assignatures reconegudes únicament podran computar per optar a un
Premi Extraordinari, tant a efectes de valoració de l’expedient, com de còmput de crèdits
per a la finalització dels estudis.”
Tercer. Modificar l’article 3.3, que queda redactat de la manera següent:
“Només podran optar al Premi Extraordinari de Fi d’Estudis els estudiants que finalitzin
els estudis en els cursos acadèmics previstos a les memòries o, com a màxim, en un curs
més.“
Proposta d’habilitació de la vicerectora responsable de projectes per a la docència i
ordenació acadèmica perquè pugui adaptar el calendari acadèmic a la situació
extraordinària del país
Atesa la situació excepcional d’estat d’alarma per la pandèmia internacional ocasionada
per la COVID-19, que està afectant el desenvolupament habitual dels processos docents i
de gestió acadèmica relacionats amb aquests, i amb l’objectiu de minimitzar aquesta
afectació, de facilitar i d’agilitzar aquells canvis que siguin necessaris en els calendaris
acadèmics dels cursos 2019-2020 i 2020-2021, aprovats per acord del Consell de Govern
de 14 de desembre del 2018 i de 19 d’octubre del 2019, modificat per acord del Consell de
Govern de 19 de febrer del 2020, respectivament, el Consell de Govern
ACORDA
Únic. Facultar la vicerectora per a projectes per a la docència per tal que pugui aprovar
aquelles modificacions dels calendaris acadèmics que siguin necessàries per al bon
desenvolupament i la finalització dels cursos acadèmics 2019-2020 i 2020-2021.
La vicerectora per a projectes per a la docència informarà periòdicament el Consell de
Govern, els qual ratificarà, si escau, les modificacions que hagi adoptat.
5. Modificació de les Bases d’execució del pressupost 2020 per incorporar
l’autorització de pagaments mitjançant sistemes telemàtics
Atesa la situació d’excepcionalitat derivada de la publicació del Reial Decret 463/2020 pel
qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19;
Atès que aquesta situació està comportant l’aplicació generalitzada del teletreball en
l’execució de les tasques administratives de la Universitat i de manera molt significativa
en aquelles que fan referència a la gestió dels pagaments de la institució;
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Atesa la conveniència d’efectuar els pagaments en línia amb autenticació a destinació
mitjançant un model de criptosignatura per tal d’aconseguir que aquesta operativa pugui
ser executada amb més eficàcia i de manera més eficient;
Atès que, un cop adaptats els sistemes de gestió financera, econòmica i comptable, serà del
tot convenient continuar utilitzant aquest nou procediment;
Resulta procedent adaptar l’article 57 de les bases vigents per a l’execució del pressupost
2020, introduint la figura de l’autorització de les ordres de transferència per mitjans
telemàtics amb caràcter definitiu, sense necessitat de validació posterior amb signatura
manuscrita;
Igualment, s’aprofita per eliminar la limitació del pagament de nòmines, seguretat social o
altres d’import superior a 600.000 euros quan es tracti de dues signatures o d’autoritzacions
de la Gerència, atès que en aquest cas també operaria la figura de la corresponent ratificació
posterior per part del rector o rectora o del vicerector o vicerectora designat a l’efecte.
En conseqüència, el Consell de Govern
ACORDA
Modificar l’article 57 de les bases d’execució vigents per al pressupost 2020, que queda
redactat de la manera següent:
“Article 57. Modalitats de pagament
Els pagaments s’efectuaran d’acord amb l’ordre de preferència que es detalla a
continuació:
a)
b)
c)
d)

Per transferència bancària
Mitjançant xec
En efectiu
Mitjançant targeta de crèdit

Les ordres de transferència bancària i els xecs dels comptes generals requeriran de dues
signatures o, en el cas de les ordres de transferència, de dues autoritzacions efectuades de
forma telemàtica: la del rector, el vicerector que designi o el secretari general i la del
gerent, el vicegerent competent en matèria d’economia o, en els últims deu dies naturals
dels mesos de juliol i de desembre, el cap del Servei de Pressupostos i Finances.
Excepcionalment les dues signatures o autoritzacions podran ser efectuades pel Rectorat o
per la Gerència. Les ordres de transferència signades o autoritzades telemàticament per
dos membres autoritzats de la Gerència requeriran una ratificació posterior per part del
rector o del vicerector designat.”
Deliberacions:
2. Informe del rector
Benvolguts membres del Consell de Govern,
Primer de tot, moltes gràcies per acomodar-vos en aquest format escrit. El Consell de
Govern és massa nombrós en representants per utilitzar altres formats virtuals i, alhora,
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demana un tipus d’atenció als documents que ens ha semblat més adequat a la del correu
electrònic.
En segon lloc, faig meves totes les comunicacions que han emès els diferents responsables
de la Universitat vinculats al Consell de Direcció i a l’equip de govern durant aquestes
gairebé tres setmanes de confinament. Agraeixo moltíssim el seu esforç i el de tots els
companys de la Universitat a l’hora de fer possible l’organització força solvent que hem
adquirit en molt poc temps, que permetrà que puguem continuar i acabar el curs d’una
manera correcta i, en alguns aspectes, fins i tot interessant per al nostre esdevenidor
institucional. En el més que evident conjunt de problemes que van sorgint quotidianament,
no en veig cap que no puguem resoldre amb bona fe i solvència professional i acadèmica,
excepte el de no poder-nos veure en persona.
Espero que estigueu tots bé i que tingueu la vostra salut com a objectiu principal durant
aquests dies. M’imagino que heu llegit les cartes que he escrit a tota la comunitat i em
remeto al que hi dic sobre els meus sentiments de respecte i d’afecte a tota la comunitat
UPF. Els responsables de la direcció de la Universitat hem estat sempre proactius en aquest
terreny i, sense perdre la necessària coordinació amb el govern de la Generalitat, ens hem
avançat en les nostres decisions, amb la idea de protegir la salut personal i col·lectiva de
tots nosaltres.
L’error inexcusable comès per alguns representants de CCOO en el seu comunicat d’abans
d’ahir, dilluns dia 30 de març, mereix una nota a peu de pàgina d’aquest informe,
necessàriament succint. L’expressivitat i un cert descontrol lingüístic formen part del
panorama d’un temps ençà, i es pot entendre, i fins i tot considerar, com un senyal de la
llibertat que ens honora com a organització acadèmica. Faltar absurdament a la veritat,
blasmar al límit de l’insult persones que mereixen tota la confiança, sense cap vergonya i
en un moment tan desencertat, al meu parer no té cap explicació i no puc considerar-ho
representatiu de res ni de ningú, excepte d’una decisió que caldrà estudiar a fons dels
responsables directes de l’escrit. Tant de bo fos possible oblidar-la en sec.
Heu de saber que, durant aquestes setmanes, la coordinació interna de l’organització ha
estat exemplar, amb reunions diàries de la comissió de seguiment i contactes permanents
de tots els responsables de les diverses missions de la Universitat. Per la meva banda, he
estat permanentment informat i consultat de totes les decisions i esdeveniments; he reunit
el Consell de Direcció i la comissió executiva amb tota normalitat, i he establert els vincles
esperables, també quotidians, amb les rectores i rectors de les altres universitats, amb la
Secretaria d’Universitats i Recerca, amb la consellera Àngels Chacón i amb el president
Quim Torra.
El meu missatge per al Consell de Govern de la UPF és de molta tranquil·litat acadèmica i
de molta cura per part de tothom, si us plau, amb la salut personal.
Els nostres professors de l’àmbit, els nostres graduats recents, els nostres estudiants dels
últims cursos estan involucrats d’una manera encomiable en les tasques de l’Hospital del
Mar. Hi ha altres feines útils que han aparegut a les xarxes de comunicació i que ja coneixeu
prou. La Universitat ha posat a disposició de les autoritats locals els seus espais aptes per
ajudar a fer front, en cas de necessitat, a un augment dels malalts que requereixin atencions
especials.
Finalment, voldria dir-vos que crec que ens podem sentir molt orgullosos d’aquesta
Universitat, de les persones que solem anomenar companys. Aquest temps passarà i en
sortirem reforçats i amb millors idees per a l’avenir.
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Sempre a la vostra disposició,
3. Proposta de concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF
El prof. Miquel Salvador, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, vol reiterar
l'acord dels diferents col·lectius vinculats als estudis de Ciències Polítiques i Socials,
expressat a la Junta de la Facultat, amb la candidatura de la professora Raewyn Connell
com a doctora honoris causa per la UPF, en reconeixement a la seva trajectòria acadèmica
i intel·lectual, així com d'activista a favor de la justícia social, la igualtat i en contra de la
violència de gènere.
La prof. Chacartegui, representant dels professors doctors amb vinculació permanent,
comenta que, sense posar en dubte els mèrits de la persona candidata, un doctorat honoris
causa és un punt no urgent que seria desitjable reprendre quan finalitzi l'emergència
sanitària i social derivada de l’estat d'alarma i confinament que estem vivint per la COVID19. Indica que s’abstindrà en la votació.
El rector comenta que està d’acord amb el fet que no és ni de bon tros una urgència. El
Rectorat ha considerat que, en la mesura del possible, no es classificarien exhaustivament
els temes com a urgents i no urgents, sinó que se seguiria la normalitat, excepte quan un
tema considerat no urgent aparegués com un obstacle, una pèrdua de temps o una frivolitat.
La tramitació d'aquest doctorat honoris causa no sembla que estigués inclosa en cap
d'aquests casos.
El prof. Vallduví, vicerector per a la direcció de projectes en l’àmbit de la recerca, expressa
que, com es deia el passat 25 de març en les consideracions prèvies a la convocatòria, la
decisió de convocar aquest Consell de Govern s'encabia en una voluntat de recuperar una
certa normalitat institucional. És en aquest sentit que ha semblat oportú no demorar l'inici
del procediment de concessió del títol de doctor honoris causa a la professora Raewyn
Connell. Aquesta proposta, impulsada des de l'àmbit de Ciències Polítiques i Socials, es va
gestar ja fa un any mitjançant un procés participatiu entre els membres del Consell d'aquest
Departament, que va culminar amb un acord del Consell al desembre del 2019. La logística
associada a la concessió d'un honoris causa és complexa i, sobretot en el cas de les
propostes que emanen d'àmbits acadèmics particulars, és important poder interlocutar amb
els candidats i candidates afectats amb una certa antelació i sabent que es pot comptar amb
un cert grau de constància en la progressió del procediment. Endarrerir set setmanes més
el procediment hagués estat perjudicial per a la UCA de Ciències Polítiques i Socials.
També s'ha valorat que en aquesta ocasió se sotmet a aprovació del Consell de Govern la
primera fase del procediment, que consisteix a aprovar-ne l'inici i el nomenament de la
Comissió que ha d'elaborar l'informe sobre la idoneïtat de la persona candidata. Quan es
disposi d'aquest informe, la proposta tornarà al Consell de Govern per a la segona fase del
procediment i se sotmetrà a aprovació la concessió efectiva del títol de doctor.
La proposta s’aprova per 26 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions.
4. Proposta d'aprovació de temes d'àmbit acadèmic
Proposta de modificació de la programació universitària dels cursos 2019-2020 i 20212022
La proposta s’aprova per assentiment.
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Proposta d'aprovació de les Bases del Programa UPF de beques salari per a estudiants de
grau. Curs 2020-2021
La prof. Chacartegui, representant dels professors doctors amb vinculació permanent,
comenta a la proposta presentada pel vicerector per a projectes per a la comunitat
universitària que no s'han incorporat algunes observacions contingudes a l'informe de
l'Assessoria Jurídica de la UPF, en particular en relació amb l'article 7.1 i 10 de l'esmentada
proposta, referides a garanties procedimentals bàsiques per a una Administració Pública
segons la Llei de procediment administratiu i que, per tant, seria necessari incorporar al
text de la proposta del vicerector. Indica que s’abstindrà en la votació.
El prof. Ramon Villanova, vicerector per a projectes per a la comunitat universitària, respon
que el motiu pel qual es fa servir la web de les Beques Santander és que el conveni signat
per la UPF amb aquesta entitat indica que la presentació de les sol·licituds finançades per
Banc Santander es farà a través d'aquesta plataforma. Les notificacions, resolucions,
al·legacions i recursos, així com qualsevol altre tràmit amb l'estudiant, els fa directament
la UPF. La plataforma disposa de registres d'entrada i d'hora de la sol·licitud. A aquest
registre, hi accedeix el servei administratiu de la UPF responsable de la gestió de les
beques. A partir de l'informe de l'Assessoria Jurídica, es preveu incloure al proper conveni
totes les altres millores plantejades. A més, tenint en compte la proposta que es va enviar a
l'Assessoria Jurídica perquè fos revisada, ja es va afegir l'article 6: òrgan convocant, per
delegació del rector, i l'article 9: òrgan instructor.
Pel que fa a la participació de la vicerectora per a la direcció de projectes per a la docència,
el vicerector que té delegades les competències sobre ajuts als estudiants és el vicerector
per a projectes per a la comunitat universitària, el qual les resol per delegació del rector
(art. 8 de la Resolució del rector de 24 de maig del 2017 de delegació de competències en
els vicerectors i en el secretari o secretària general. Text consolidat amb els canvis
introduïts per la Resolució del rector de 7 de juliol del 2017, 3 de maig del 2018, 21 de
setembre del 2018, 7 de gener del 2019 i 23 de març del 2020).
Finalment, considera important que el Consell de Govern pugui aprovar aquest Programa
per tal de facilitar els ajuts a les persones que en puguin ser beneficiàries i que els necessiten
per al curs 2020-2021, sense perjudici de donar-ne explicacions addicionals amb més
exhaustivitat en el proper Consell de Govern.
La proposta és aprovada per 27 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció.
Proposta de modificació de la normativa del Premi Extraordinari de Fi d’Estudis de la
Universitat Pompeu Fabra
El prof. Enric Vallduví, vicerector per a la direcció de projectes en l’àmbit de la recerca, creu
que, en la proposta, la modificació de l'article 3.3 no segueix del tot la recomanació de
l'informe de l’Assessoria Jurídica (es manté "en les memòries", quan l'informe recomana
"al pla d'estudis"). Caldria comprovar si es tracta d’un descuit.
El prof. Ramon Villanova, vicerector per a projectes per a la comunitat universitària, respon
que, efectivament, no es va incorporar a la proposta la recomanació de l'informe de
l'Assessoria Jurídica sobre l'article 3.3. Es va valorar, però atès que els estudiants dels
dobles graus obtenen el Premi per haver cursar el doble grau i no per les titulacions simples,
es va considerar que era millor mantenir memòries i no incorporar plans d'estudis. Els
dobles graus no tenen plans d'estudis aprovats com a tals, sinó memòries amb unes
programacions que provenen dels plans simples, i es va pensar que així quedava millor
recollida aquesta casuística.
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La proposta s’aprova per assentiment.
Proposta d’habilitació de la vicerectora per a projectes per a la docència i ordenació
acadèmica perquè pugui adaptar el calendari acadèmic a la situació extraordinària del
país
El prof. Blat, representant dels professors doctors amb vinculació permanent, creu que seria
convenient afegir, a més, que la vicerectora informi el Consell de Govern dels canvis i que
aquests siguin ratificats.
La prof. Gelpí, vicerectora per a la direcció de projectes per a la docència, indica que no hi
ha cap inconvenient a acceptar aquesta proposta.
La proposta s’aprova per assentiment.
5. Modificació de les Bases d’execució del pressupost 2020 per incorporar
l’autorització de pagaments mitjançant sistemes telemàtics
La prof. Chacartegui, representant dels professors doctors amb vinculació permanent,
indica que en aquesta proposta es plantegen dos temes substancialment diferents: per una
banda, un aspecte procedimental en relació amb les autoritzacions mitjançant signatura
telemàtica i, en segon lloc, un requisit vinculat a les garanties de les Bases d'execució del
pressupost 2020 per a pagaments d'import superior als 600.000 euros.
En relació amb el primer, l'autorització per mitjans telemàtics com a conseqüència de la
COVID-19 és lògica i desitjable. De fet, ja s'ha previst a la Resolució del rector del 23 de
març del 2020. Per tant, ja és factible a la UPF.
Per contra, incloure a la proposta l'eliminació de la garantia prevista a les Bases d'execució
del pressupost 2020 per al pagament de nòmines, seguretat social o altres d'import superior
als 600.000 euros suposaria suprimir una garantia que no té relació amb les autoritzacions
telemàtiques en les quals es justifica la proposta al primer paràgraf. És per aquest últim
punt, el sentit del seu vot en contra de la proposta.
El Sr. Jaume Badia, gerent, contesta que les bases d'execució vigents ja preveuen la
possibilitat que, des de la Gerència, s’efectuï la doble signatura mancomunada dels
pagaments inferiors als 600.000 euros. Aquesta atribució de responsabilitat compta amb
una important garantia, consistent en una ratificació posterior per part del rector o del
vicerector designat a l'efecte.
Amb la proposta de modificació de l'article 57 de les bases d'execució es proposa eliminar
el límit quantitatiu dels 600.000 euros i també el qualitatiu relatiu als pagaments de nòmina
o de seguretat social, atenent que la garantia operada per la ratificació posterior per part del
rector o del vicerector designat es considera suficient per donar consistència i seguretat a
aquesta atribució de responsabilitat.
L'oportunitat d'introduir aquest canvi en aquests moments va estretament lligada a la
introducció de l'autorització per efectuar els pagaments per via telemàtica mitjançant
sistemes de criptosignatura. Aquesta nova operativa aporta una alta dosi d'eficiència en la
mecànica dels pagaments per la immediatesa que comporta. No obstant això, la seva
efectivitat resta condicionada a la disponibilitat de la persona autoritzada, raó per la qual
s'ha considerat com una ajuda que els representants de la Gerència, més propers a la gestió
ordinària de la Universitat, també puguin autoritzar quan sigui necessari aquest tipus
d'operacions mantenint el requisit de ratificació posterior per part del Rectorat.
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La proposta és aprovada per 27 vots a favor, 1 en contra i cap abstenció.
6. Torn obert de paraules
La prof. Chelo Chacartegui comenta que, en primer lloc, espera que tots els companys i
companyes, així com les seves famílies, es trobin bé, dins dels durs moments actuals.
Com a representant del professorat doctor amb vinculació permanent, i amb l'esperit de
contribuir constructivament a millorar la situació que, malauradament, s’està vivint per la
pandèmia de la COVID-19, vol subratllar la creixent preocupació del col·lectiu al qual
representa com a conseqüència de la modificació substancial de condicions de treball per
la manera en la qual la UPF està implementant el teletreball. Allò es reflecteix en un
allargament substancial de la jornada de treball, unes dificultats importants per separar
l'horari laboral de l'àmbit familiar i personal, així com un notable increment de la pressió,
la càrrega de treball i estrès laboral (dins del capítol de riscos psicosocials que s'hauria de
valorar des del marc del pla de prevenció de riscos laborals).
El professorat mostra, així mateix, la seva inquietud perquè fins i tot la premsa s'ha fet ressò
que la UPF continua "sense ser conscient de la situació que estem vivint" (El Periódico de
Catalunya, el 31 de març del 2020, en una notícia de Sebastián Marín).
La prof. Mònica Figueras Maz, vicerectora per a la direcció de projectes per al compromís
social i la igualtat, contesta que el treball a distància en aquestes setmanes es produeix per
una situació excepcional, per causes sobrevingudes donada l'emergència sanitària. La
preocupació sobre les noves condicions i càrregues de treball en aquesta nova situació
excepcional s'està recollint en aquests moments en la sessió del Comitè de Seguretat i Salut
en el Treball, que està tenint lloc en aquests mateixos dies de manera similar a la del Consell
de Govern. Els delegats de prevenció del PAS i del PDI estan manifestant aquesta mateixa
preocupació, que es traslladarà al Comitè de Crisi de la COVID-19 de la UPF del 2 d'abril.
En paral·lel, s'està treballant per fer recomanacions al personal i, de fet, ja hi ha material
publicat a la web del pla de teletreball (a la intranet del PAS i del PDI hi ha alguns recursos
ergonòmics i psicosocials) i s'està treballant amb Comunicació en unes píndoles
informatives setmanals.
Finalment cal dir que, en el Comitè de Seguretat i Salut en el Treball, es va crear un subgrup
de treball, del qual formaven part delegats de prevenció com a representants dels
treballadors, que ha elaborat un document que defineix un pla d'actuacions per al PAS
derivat de l'informe de l'avaluació de riscos psicosocials i un calendari d'implementació.
La voluntat és crear el mateix pla per al PDI.
El rector vol comentar dos temes, el primer, un aclariment: una carta al director d'un diari
d'un estudiant no és una base suficient per convertir-ne el títol en una llei o en una definició
quasi insultant del que s'esdevé en una universitat com la nostra en un moment com aquest.
Li sembla prou evident que els responsables del govern de la UPF no són uns cínics, com
es dedueix d'aquest títol anecdòtic i, curiosament, també de l'ús que se'n pugui fer.
Considera que cal deixar-ho aquí.
En segon lloc li preocupa moltíssim aquest tema, com és lògic, perquè es tracta d'un
sentiment universal, en aquests moments. El sentiment és: s’ha de fer un esforç per no
sacrificar aquest curs, amb tot el que suposaria de perjudicis majúsculs i en totes direccions,
especialment per als estudiants. Aquest sentiment creu que comporta una activitat
suplementària a l'habitual, un sacrifici, per què no dir-ho així. És un sacrifici noble que,
sense que calgui, perquè creu que ha estat espontani i per orgull de pertànyer a la
universitat, demana, a tots els professors i totes les professores que puguin fer-lo, que el
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facin. De fet, ja s’està fent. Comenta que ha escrit a tota la comunitat felicitant-la i
felicitant-se per l'èxit organitzatiu que tenim. Després, sens dubte, el professorat estarà més
cansat, probablement més nerviós, perquè no és fàcil fer aquesta feina relativament nova
sobre la base de l'estat de nervis derivat del confinament. Té molt mèrit i felicita una altra
vegada a totes les companyes i companys. En la carta que està a punt d'enviar, explicarà
alguna preocupació personal tant o més fonda que la que sent per les condicions de treball
derivades de la docència no presencial a la UPF. Està segur que una gran majoria de
col·legues la compartiran.
Per últim, agraeix a la prof. professora Chacartegui la seva intervenció.
La Sra. Lydia Garcia, representant del personal d’administració i serveis, trasllada una
qüestió del PAS claustral: atès que ja hi ha un nou calendari per a les PAU, que determina
moltes de les actuacions de la mateixa universitat (matrícula, etc.), voldrien tenir
informació sobre com s'està "reconstruint" el calendari.
El prof. Villanova, vicerector per a projectes per a la comunitat universitària, respon que el
canvi oficial de dates de les PAU es va conèixer el dimarts 31, a mitja tarda. L'endemà, dia
1 d'abril, el Vicerectorat per a projectes per a la comunitat universitària, va posar aquest fet
en coneixement del Servei de Gestió Acadèmica i va demanar que comencessin a dissenyar
l’adaptació a les noves dates.
El Sr. Pere Torra, secretari general, vol aprofitar el torn obert de paraules d'aquesta sessió
del Consell de Govern perquè consti en acta el seu agraïment a tots els membres d'aquest
Consell que han fet possible aquesta reunió en un format inèdit. Agraeix l’assistència en
aquesta modalitat diferida, la participació activa amb comentaris, l'acceptació de les
indicacions, la paciència si no s’han pogut respondre de seguida les consultes, etc. Així
mateix, vol agrair el compromís i la dedicació que han tingut totes les persones de l'Oficina
de la Secretaria General en la reunió més llarga que ha fet mai el nostre màxim òrgan
col·legiat de govern i que han tingut cura que la maquinària funcionés per poder portar-la
a terme, amb les màximes garanties i transparència possibles, ateses les circumstàncies.
Especialment, vol destacar l'agilitat per resoldre, amb eficàcia i enginy, les incidències i els
dubtes que han anat sorgint. Finalment, aquesta reunió tan excepcional ha permès aprendre
moltíssim, de manera que, si se n’ha de tornar a fer una altra, es corregiran diversos aspectes
i, amb l'ajuda de tothom, la dinàmica i el funcionament de la reunió serà encara millor.
Desitja, finalment, que tothom es trobi bé.

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

Vist i plau
El secretari

El president
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