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Presentació
Sembla un propòsit impossible començar una memòria d'activitats de l'any 2020, sigui quin
sigui l'àmbit, sense fer referència en primer terme a una situació que l'ha marcat per sempre
com un any excepcional en les nostres vides.
Ens hem hagut d'adaptar a una nova manera de treballar, i de relacionar-nos, amb la
generalització del teletreball. Les videoconferències ara formen part de la nostra
quotidianitat, i en general ens hem abraçat a les tecnologies de la informació i la comunicació
en substitució de moltes de les coses que fèiem mà a mà i que ara ens han quedat
temporalment restringides.
Amb una incidència més o menys rellevant tots els sectors han pogut sentir els efectes
d'aquesta nova realitat que ens ha obligat a buscar la manera d'afrontar-la, i l’àmbit de la
transparència i el govern obert no n’ha estat l’excepció.
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern posa èmfasi en l'aprofitament dels avantatges dels mitjans electrònics per a la
configuració d'un sistema de relacions entre la ciutadania més interactiu i més participatiu, i
defineix el Portal de la Transparència com una plataforma electrònica de publicitat a internet,
un instrument bàsic i general per a facilitar la informació a la ciutadania, i així ha estat com
en un temps de canvis constants i d'adaptació permanent de les regulacions el Portal de
Transparència de la UPF ha estat un dels canals centralitzadors de la informació per fer-la
accessible i actualitzada a tota la comunitat universitària.
Ja amb les primeres mesures de contenció del brot epidèmic de la pandèmia, que va obligar al
confinament domiciliari de tota la població, l'habilitació d'un espai específic al Portal de la
Transparència va permetre concentrar a través d'un únic punt d'accés la informació general
sobre la covid-19 i el conjunt d'acords, resolucions i instruccions que s'han anat aprovant a
mesura que anava evolucionant.
Hi ha hagut aspectes en els que no s'ha pogut evitar que les activitats de transparència i
govern obert de la universitat es veiessin alterades. El Consell Assessor de la Transparència,
la Xarxa Universitària de Transparència (XUT), o el grup TRAGÍ (Projecte per a la
Transparència en la Recerca, l’Aprenentatge, la Gestió i la Innovació), pràcticament han vist
congelat el seu funcionament, en alguns casos fins i tot abans de complir el seu primer any de
vida. Però val a dir, tanmateix, que el protagonisme que ha pres el Coronavirus en aquest any
tan difícil no ho ha aturat tot, ni molt menys.
El Portal de la Transparència ha seguit evolucionant amb l'addició de nous continguts i
l'ampliació de la informació en les dades ja publicades. S'han adaptat les accions formatives
previstes i s’ha seguit atenent a totes les demandes d’informació que s’han tramitat a través
del procediment de sol·licitud d’accés a la informació pública.
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Així mateix, s'ha continuat avançant en els preceptes del bon govern amb la definició de
noves regulacions i l'adopció de normativa, encaminades a assegurar el manteniment de totes
les seves activitats i a l'enfortiment de la governança de la Universitat.
La memòria d’enguany reflecteix l'esforç conjunt de la universitat per tirar endavant i
mantenir-se activa al màxim nivell en el seu deure amb la transparència, sense perdre
l'embranzida de cara a la recuperació què esperem que sigui ben prompta.

1. Actuacions en matèria de publicitat activa
Portal de la Transparència
L’any 2020 la UPF ha continuat treballant per ampliar i actualitzar permanentment tots els
continguts del Portal de la Transparència, començant a incloure en totes les pàgines web les
dates d’actualització de la informació tal i com obliga la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.
Aquest any, a més, com a conseqüència de la situació excepcional generada per la pandèmia
de la COVID-19, s’ha creat en el Portal de la Transparència un espai propi de la COVID-19
tot posant a disposició de tothom tota la informació relacionada amb el coronavirus a la UPF,
tal com acords, resolucions, instruccions i un accés a la pàgina web d’informació general
sobre aquesta qüestió.
Sobre aquesta mateixa qüestió, el 24 d’abril del 2020, la Oficina Antifrau de Catalunya
(OAC) va fer arribar a totes les administracions públiques de Catalunya un document de
recomanacions per prevenir els riscos en l’exercici de les potestats públiques durant la crisi
de la COVID-19. Dins d’aquestes recomanacions, en el punt quart establia la necessitat
d’incloure un espai COVID-19 dins dels respectius portals de transparència.
En aquest sentit, la UPF es va avançar a aquestes recomanacions de la OAC i ja va publicar
aquest espai propi amb anterioritat.
Addicionalment, entre les novetats més destacades en relació al Portal de la Transparència
durant aquest any 2020 ha estat la de publicar -a finals d’any- una enquesta d’avaluació del
nostre portal per a que tota persona que vulgui, pugui avaluar-ne la utilitat, el nivell
d’actualització de la informació, o la facilitat de trobar allò que buscaven. L’enllaç per a
poder valorar el portal es pot trobar de forma destacada a la pàgina principal del Portal de la
Transparència, però també al subapartat “Autoavaluació de la transparència” dins de l’apartat
“Avaluació de la transparència”.
Tots els resultats queden anònimament enregistrats al formulari de google mitjançant el qual
s’ha creat l’enquesta, i -si bé això ha estat novetat d’aquest any 2021- a data de tancament
d’aquesta memòria podem dir que des del gener del 2021 es poden comprovar els resultats en
diferents gràfics al Portal de la Transparència.
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XUT – Xarxa Universitària de Transparència
Degut a la situació de pandèmia que hem viscut durant aquest any 2020, no s’ha dut a terme
cap reunió amb la XUT, i totes les comunicacions que hi ha hagut han estat per correu
electrònic.
Durant aquest any, tots els agents de la transparència als qui així se’ls hi 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
Enguany, la situació de confinament provocada pel Coronavirus SARS-CoV-2 va portar a
l’adaptació formativa prevista, passant de ser presencial en totes les seves modalitats a fer-ne
només una i de manera telemàtica mitjançant el programa Collaborate tan utilitzat a la
Universitat per a realitzar també la docència de la Universitat.
L’enquesta de satisfacció ha donat un bon resultat en la valoració del curs i ja s’està treballant
en la celebració de 2 noves edicions per aquest any 2021.
EDICIONS

Única edició

DATA DE LA
FORMACIÓ
29 de maig del
2020

NOMBRE TOTAL DE
PARTICIPANTS

GRAU DE SATISFACCIÓ
ASSOLIT (sobre 6)

26

4,6

Al·legacions al projecte de Decret pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament
parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern
El 18 de setembre del 2020 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
l’edicte de 15 de setembre del 2020, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de
decret pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Un cop estudiat el projecte de Decret, la UPF va presentar, en data 13 d’octubre del 2020,
al·legacions en el sentit que, si bé el preàmbul d’aquest projecte establia que “té com a
finalitat garantir una implementació de la Llei més homogènia, efectiva i exhaustiva,
clarificar conceptes jurídics indeterminats i resoldre dubtes interpretatius aprofitant la
valuosa experiència adquirida per les administracions públiques de Catalunya” , no va ser
així finalment en el cas de les universitats públiques de Catalunya, i és que, si bé dedicava un
capítol sencer per definir conceptes relacionats amb l’Administració de la Generalitat
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(Capítol II del Títol I), per a les administracions locals (Capítol III del Títol I), i per a “altres
subjectes obligats” (Capítol IV del Títol I), no es dedicava cap capítol a definir els conceptes
jurídicament indeterminats o de difícil interpretació per al cas de les universitats públiques de
Catalunya, que només eren “citades” –encara que fos de manera indirecta– en els articles 2 i
30 del Projecte de Decret, de manera que persistien els mateixos dubtes jurídics que ja hi
havia en la Llei 19/2014, com per exemple en relació amb els conceptes “d’alt càrrec” o de
“personal directiu”, conceptes de difícil interpretació que acabaven quedant jurídicament
indeterminats pel cas de les universitats públiques catalanes.
Per aquests motius, la Universitat va sol·licitar que s’admetés l’escrit d’al·legacions i que es
dugués a terme una nova redacció del Projecte de Decret pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern de manera que –tal com establia el preàmbul– s’aconseguís
una implementació de la Llei més homogènia, efectiva i exhaustiva, on es clarifiquessin els
conceptes jurídics indeterminats i es resolguessin els dubtes interpretatius en el cas de les
universitats públiques catalanes.
En data 2 d’octubre del 2020 la Secretaria de Transparència i Govern Obert va publicar la
Segona memòria d’observacions i al·legacions, on en el punt I.9 va contestar a les
al·legacions presentades per aquesta Universitat tot desestimant-les. Resol la Secretaria que si
bé és cert que no es dedica un capítol concret a les universitats públiques, consideren que el
projecte de decret les té en compte en termes generals i que els conceptes que hagin quedat
indeterminats convindria que fossin concretats per les mateixes universitats públiques d’acord
amb la normativa específica que els aplica.

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 2020 ha atès un total de 25 Sol·licituds d’Accés a la Informació Pública
(SAIP), havent, per tant, un lleuger descens en el nombre de SAIPs respecte els anys
precedents, tal i com es pot observar al gràfic següent:
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Cal destacar que de les 25 sol·licituds rebudes durant l’any 2020, 16 s’han resolt
estimatòriament, facilitant a la persona interessada tota la informació sol·licitada, 3 han estat
desestimatòries i unes altres 3 inadmeses, de manera que per algun dels motius legalment
establerts a la normativa aplicable, la UPF no ha facilitat la informació demanada. Com es
pot comprovar de la suma total del següent gràfic, surten un total de 26 degut a que una de les
sol·licituds rebudes (la SAIP 21/2020), va ser resolta inadmetent una de les pretensions i
desestimant les restants:
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Percentualment, del total de les 25 sol·licituds rebudes, un 62% han estat resoltes amb una
estimació total de les pretensions de la persona interessada, un 8% han estat estimades de
forma parcial, i un 11% han estat desestimades o inadmeses:

Si, d’altra banda, observem les xifres tenint en compte les sol·licituds acumulades des del
2015, de les 106 sol·licituds rebudes en total, 60 sol·licituds s’han resolt estimatòriament, i
només 9 sol·licituds han estat desestimatòries.

Percentualment, del total de sol·licituds rebudes des de l’any 2015, un 56% han estat resoltes
amb una estimació total de les pretensions de la persona interessada, un 23% han estat
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estimades de forma parcial, és a dir, que només s’ha pogut facilitar part de la informació
demanada, i només un 8% i un 4% han estat desestimades o inadmeses, respectivament:

Finalment, apuntar que a més de poder-se consultar totes les resolucions 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 a
publicar també diferents gràfics amb l’evolució de les sol·licituds i les seves resolucions,
tasca que finalment a pogut culminar-se amb la publicació al Portal de la Transparència de
dits gràfics.
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 conèixer a la
Universitat aquella informació més sol·licitada, que no es troba publicada al Portal de la
Transparència i que potser és d'interès públic que es trobi publicada de manera activa al
portal. Durant aquest any 2020, la informació més sol·licitada ha estat la relacionada amb
dades estadístiques com poden ser el nombre d’alumnes de la UPF de procedència xinesa o
turca (amb un total de 9 sol·licituds), seguida d’informació relativa a despeses de la
Universitat o a diferents expedients disciplinaris (amb 3 sol·licituds de cadascuna), i a l’ús del
català a la UPF (amb 2 sol·licituds rebudes al respecte):
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3. Resultats obtinguts per la UPF a les auditories externes avaluadores de la
transparència

Fundación Compromiso y Transparencia
Un any més, els esforços de la UPF per ser una universitat transparent es veuen reconeguts en
el prestigiós rànquing elaborat per la Fundación Compromiso y Transparencia, que li atorga
la qualificació de transparent, situant-se en vuitena posició d’universitats públiques obtenint
45 dels 54 punts possibles de l’Informe de Transparència 2019.
L’edició d’enguany, que analitza la transparència voluntària de 49 universitats de tot
Espanya, destaca que és l’any que s’ha assolit el percentatge més alt d’universitats públiques
transparents des que es publiquen els seus informes, un 65%. Per ser considerades com a tal,
les universitats públiques han de complir un criteri quantitatiu i un criteri qualitatiu: han de
sumar, com a mínim, 40 dels 54 punts possibles i, alhora, complir els quatre indicadors
d’informació econòmica.
Els indicadors escollits per la fundació per valorar la transparència en l’àmbit universitari són
27, agrupats en 10 àrees d’informació: Pla Estratègic, Personal, Govern, Consell Social,
Entitats dependents, Oferta i Demanda Acadèmica, PDI, Alumnes, Informació econòmica i
Resultats.
La Fundación Compromiso y Transparencia felicita les institucions universitàries per
l’important avenç produït en pocs anys en matèria de transparència, però recorda que encara
hi ha àmbits en què es pot millorar. En especial, destaquen la importància d’actualitzar les
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dades publicades i la necessitat d’aprofundir en la transparència de la informació relativa al
Consell Social.

Plataforma col·laborativa Dynamic Transparency Index
En el marc de la millora contínua de la transparència, la UPF està posicionada en el tretzè lloc
en el rànquing dinàmic realitzat per la plataforma col·laborativa Dynamic Transparency Index
(DYNTRA). Amb un percentatge del 72,26% de compliment dels indicadors (99 de 137), la
Universitat es posiciona com a la segona universitat catalana en transparència, d’un total de
79 universitats avaluades, incloent tant públiques com privades.

4
. Actuacions en matèria de bon govern
Tant el compliment dels requeriments necessaris perquè l’activitat pública es dugui a terme
en les millors condicions i garanteixi uns serveis públics de qualitat, com el compliment de la
necessitat que els interessos públics siguin servits amb objectivitat, neutralitat i imparcialitat
recauen sobre el concepte i principis de bon govern, principis que han d’ésser desenvolupats
mitjançant codis ètics, però també amb l’establiment d’uns estàndards mínims de qualitat,
amb les mesures de simplificació normativa i amb la participació de la ciutadania en
l’elaboració de les normatives, afavorit això últim pels mitjans electrònics que permeten una
relació permanent entre l’Administració i els ciutadans, entre la Universitat Pompeu Fabra i
la comunitat universitària.
Les novetats incorporades a la Universitat amb relació al bon govern s’han dirigit, per una
banda, a la publicació d’unes orientacions per al desenvolupament de les reunions i l’adopció
d’acords a distància dels òrgans col·legiats tenint en compte la situació pandèmica present i al
procés participatiu i aprovació del nou Codi Ètic de la UPF, i per altra banda, a l’aprovació de
diversa normativa durant aquest any 2020 relacionada amb els principis de bon govern
establerts al títol V de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern de Catalunya.
Orientacions per al desenvolupament de les reunions i l’adopció d’acords a distància dels
òrgans col·legiats de la UPF.
Davant de la situació excepcional i les mesures de prevenció adoptades en la situació
d’emergència ocasionada pel coronavirus SARS-CoV-2, amb la voluntat d'afavorir, fins on
fos possible, el funcionament normal de la Universitat, els òrgans col·legiats de la UPF tenien
la possibilitat de desenvolupar reunions i adoptar acords a distància, de manera no presencial,
amb plenes garanties, i és que així ho permetien (i permeten) tant la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic com el Reglament d’ús dels mitjans electrònics i
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del procediment administratiu electrònic en l’àmbit de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat
per acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2011.
En particular, l’article 17 de la Llei esmentada estableix que “tots els òrgans col·legiats es
poden constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant
de manera presencial com a distància, llevat que el seu reglament intern reculli
expressament i excepcionalment el contrari”.
Així doncs, d’acord amb la normativa aplicable, la Secretaria General, en data 20 de març del
2020, va publicar les Orientacions per al desenvolupament de les reunions i l’adopció
d’acords a distància dels òrgans col·legiats de la UPF.

Nou Codi Ètic
Després d'un procés participatiu adreçat a tota la comunitat universitària portat a terme durant
els mesos de març a maig del 2020, en ple confinament estricte, la Comissió per a la Revisió i
l'Aprofundiment del Codi Ètic (CRAC) va formular una proposta de nou codi ètic, que va ser
aprovada pel Consell de Govern el 8 de juliol del 2020.
Si bé els objectius establerts pel Codi Ètic de l’any 2012 continuaven sent plenament vigents
i necessaris, des de la seva aprovació, havia aparegut abundant legislació que incorporava
noves exigències en àmbits afins als tractats al Codi Ètic, en matèria d’igualtat; de
transparència i bon govern; de contractació pública, etc.
El Codi Ètic, aprovat pel Consell de Govern de data 8 de juliol del 2020, esdevé una eina
inclusiva i dinàmica que dóna resposta als valors que defineixen i identifiquen la nostra
comunitat universitària: la integritat, la llibertat acadèmica, la responsabilitat, la honradesa i
la igualtat, entre d’altres.
Igualment, es va considerar necessari fer una revisió per tal de simplificar-lo, fer-lo més
comprensible i integrar-lo en el dia a dia de les activitats pròpies de la Universitat. En
particular, calia reforçar els principis i els valors recollits al Codi Ètic i assegurar-ne
l’efectivitat plena per mitjà de mecanismes de seguiment i de revisió periòdics en el marc
d’una política d’integritat institucional que comprengui tota l’activitat de la Universitat.
Per aquest motiu, el nou codi ètic preveu la creació d’una nova Comissió d’Integritat d’abast
institucional, que es tractarà en apartats posteriors, així com també d'una línia o bústia ètica
on, qui vulgui, pugui adreçar alertes d’incompliment dels valors d’integritat de la UPF, ja
sigui facilitant les seves dades o de manera totalment anònima, i sempre, en qualsevol cas,
garantint la confidencialitat de la informació i la identitat del o la comunicant.
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Aprovació de noves normatives o modificacions normatives de rellevància pel compliment
dels principis de bon govern
● Modificació del Reglament Electoral de la UPF
Després de les diverses modificacions per adaptar les disposicions del Reglament Electoral de
la UPF, aprovat per acord del Consell de Govern de 17 de desembre del 2003, a la realitat que
comporta la implantació dels processos electrònics, es va considerar necessari efectuar
algunes modificacions en aquest sentit i aclarir determinats conceptes, com ara, la durada de
la campanya electoral, que facilitin als candidats i electors els terminis en els períodes
electorals.
Amb aquest propòsit, i també amb la voluntat de corregir la representació gràfica d’una
fórmula matemàtica, que tot i estar ben descrita, i que s’havia anat aplicant correctament en
tots els processos electorals, no es corresponia a allò que es definia, el Consell de Govern, en
data 19 de febrer del 2020, va aprovar la modificació del Reglament Electoral de 17 de
desembre del 2003.

● Acord de tramitació i documentació de determinades propostes davant del Consell
de Govern
Des de fa uns anys, la Secretaria General -en convocar les reunions del Consell de Governdemana a les unitats que fan determinades propostes que, abans de trametre els documents
corresponents, hagin estat revisats per l’Assessoria Jurídica.
Donat que aquest procediment ja s’havia consolidat plenament, amb l’acord del Consell de
Govern de 19 de febrer del 2020, es va considerar oportú que aquesta pràctica es sancionés
per mitjà d’un acord de l’òrgan receptor dels documents, incrementant així la seguretat
jurídica i la transparència en el funcionament de l’òrgan col·legiat.

● Regulació de la preservació de la informació generada en el marc de la pandèmia
COVID-19
Durant tot el context de la pandèmia generada per la COVID-19, la Universitat Pompeu
Fabra ha pres mesures i decisions excepcionals per fer front a l’emergència de salut pública
en tots els àmbits de la vida universitària, així com també ha aprovat protocols i mesures en
relació amb la docència, la recerca, la mobilitat dels estudiants i també sobre la protecció de
la comunitat universitària i d’adequació i gestió dels espais. Protocols i mesures que es van
modificant i adequant d’acord amb l’evolució de la pandèmia.
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Totes les actuacions dutes a terme per la UPF estan generant informació que es va
documentant i que té un valor històric que requereix que s’extremin les mesures que permetin
la preservació de tota la informació independentment del suport i canal de producció
(electrònic, audiovisual, xarxes socials, etc) i es mantingui accessible al llarg del temps.
En aquest sentit, el Consell de Govern, en data 20 de maig del 2020, va aprovar la regulació
de la preservació de la informació generada en el marc de la pandèmia COVID-19.

● Reglament del Registre General de la UPF
Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, era necessari implementar l’accés de la ciutadania a les
administracions públiques amb mitjans electrònics. L’article 16 de la Llei preveu que cada
administració i organisme públic disposi d’un Registre General electrònic propi,
interoperable i interconnectat, assistit per l’Oficina d'Assistència en Matèria de Registre que
atengui les persones i entitats no obligades a relacionar-se amb la UPF amb mitjans
electrònics, per tal que puguin presentar les seves sol·licituds electrònicament, entre altres
funcions.
Així doncs, el Consell de Govern, en data 8 de juliol del 2020, va aprovar el Reglament del
Registre General de la UPF, estructurat en els dos títols següents: el títol I, que fa referència a
les Disposicions generals, i el títol II, que ho fa al Registre General de la UPF.
En relació amb les disposicions generals del títol I, s’estableixen l’objecte i l’àmbit
d’aplicació, les persones i les entitats obligades a relacionar-se amb la Universitat Pompeu
Fabra per mitjans electrònics i la documentació registrable i la no registrable. Pel que fa a
l’obligació d’ús de mitjans electrònics, aquesta ja era establerta per les lleis generals en
diversos supòsits. Per això, la Universitat ja l’aplicava sobre aquells que hi eren obligats i
també l’assumia, en cas de ser ella l’obligada. En aquest Reglament s’amplien les persones i
les entitats amb aquesta obligació, especialment entre membres de la comunitat universitària.
Cal fer una menció especial al col·lectiu dels estudiants, per als quals s’estableix aquesta
obligació amb caràcter general, com a membres integrants de la comunitat universitària, si bé
també es preveu que la seva implantació sigui progressiva tant pel que fa als tràmits com pel
que fa a les possibilitats d’excepció en casos justificats. Per això, el Reglament preveu una
disposició addicional que modula l’obligació en aquests termes.
D’altra banda, en relació amb el títol II, es desenvolupa el funcionament del Registre General
de la UPF que, al seu torn, es divideix en tres capítols: el primer fa referència als canals
d’accés al Registre General de la UPF; el segon, a la regulació de l’Oficina del Registre
General, i el tercer, als llibres de registre.
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● Normativa sobre el funcionament a distància de les sessions dels òrgans col·legiats
de la Universitat Pompeu Fabra
Davant de la situació excepcional i les mesures de prevenció adoptades en la situació
d'emergència ocasionada pel coronavirus SARS-CoV-2, amb la voluntat d'afavorir, fins on
fos possible, el funcionament normal de la Universitat, el secretari general va signar en data
20 de març del 2020 el document “Orientacions per al desenvolupament de les reunions i
d’adopció d’acords a distància dels òrgans col·legiats de la Universitat Pompeu Fabra” ja
descrit en apartats anteriors.
Atès el resultat satisfactori del funcionament de les sessions a distància dels òrgans col·legiats
de la UPF, es va considerar necessari disposar, amb caràcter permanent, d’una normativa que
regulés la celebració de les sessions i l’adopció dels acords a distància dels òrgans col·legiats
de la Universitat, tal i com la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic i el Reglament d’ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu
electrònic en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra preveuen.
Amb aquest propòsit, el Consell de Govern, en data 9 de desembre del 2020, va aprovar la
Normativa sobre el funcionament a distància de les sessions dels òrgans col·legiats de la
Universitat Pompeu Fabra.

● Normes reguladores de la Comissió d’Integritat prevista al Codi Ètic
Amb l’aprovació del nou Codi Ètic, va resultar necessari crear un òrgan col·legiat per a la
supervisió, revisió i implementació dels principis establerts el Codi Ètic. D’acord amb els
mecanismes de seguiment i revisió del Codi Ètic establerts al seu punt III, es va establir la
Comissió d’Integritat com a òrgan de garantia i de compliment dels principis d’integritat de la
nostra Universitat.
Amb l’objectiu que la Comissió d’Integritat pugui complir les seves funcions de manera
íntegra i objectiva, la Normativa reguladora de la Comissió d'Integritat, aprovada per acord
del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020, preveu que el seu president o presidenta
sigui un professor o professora que en cap cas no podrà ser membre del Consell de Direcció
de la Universitat. A més, és important ressaltar que la seva composició -prevista a l’article 5és diversa i alhora equilibrada, i es preveu que la Comissió pugui comptar amb assessors
externs, que es podran integrar a les seves sessions o reunions de treball, per a contribuir de
forma efectiva i robusta a la plena integritat de la Universitat.
Finalment, la normativa procura una adequada articulació i coordinació entre la Comissió
d’Integritat i el síndic de greuges de la UPF. Ambdues figures tenen rols específics i
diferents: la Comissió, en benefici de la projecció dels principis d’integritat de la institució; el
síndic de greuges, com autèntic ombudsman, és a dir, com a protector dels drets fonamentals
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de cada un dels membres de la Universitat davant de les potestats que aquesta exerceix. Per
això, el síndic de greuges no s’incorpora com a membre de la Comissió, però sí que preveu
que pugui formular recomanacions als treballs de la Comissió o, fins i tot, ser convidat
especialment pel president o presidenta de la Comissió a assistir a les reunions.

● Normativa dels procediments electorals amb votació electrònica
La UPF va aprovar, per acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2011, la
normativa que va permetre desenvolupar els primers procediments electorals amb votació
electrònica a la nostra institució. Gràcies a això, durant aquests anys, ja han pogut tenir lloc
diverses eleccions amb votació electrònica amb plenes garanties.
L’experiència acumulada i els avenços tecnològics des del 2011 feien aconsellable revisar la
normativa vigent en aquell moment i substituir-la per una de nova que en preservés els
principis essencials que asseguressin un sufragi universal, lliure, igual, directe i secret.
Entre els principals canvis que incorpora aquesta normativa aprovada pel Consell de Govern
de 9 de desembre del 2020, cal destacar-ne aquells que adapten les regles electorals a les
facilitats que permeten els mitjans electrònics.
En primer lloc, s’elimina el període de votació anticipada, atès que quan hi ha votació
electrònica s’estableix un termini de votació, com a mínim, superior a un dia. A la pràctica,
normalment aquest període s’estén durant quatre dies i ha tingut un bon funcionament, per la
qual cosa els objectius perseguits amb la fixació d’un període de votació anticipada
–totalment pertinent en una votació no electrònica– ja queden plenament garantits amb
aquesta extensió temporal. Així mateix, quan la votació és electrònica, en haver-hi diversos
dies de votació, cal concretar el període en què es poden efectuar actes d’informació o de
campanya electoral. La normativa preveu que aquests actes informatius es poden iniciar amb
la proclamació definitiva dels candidats i fins a les zero hores del dia d’inici del període
electoral. S’aclareix, doncs, un aspecte rellevant que havia suscitat dubtes d’aplicació i havia
arribat a generar algunes reclamacions davant la Junta Electoral.
D’altra banda, un dels elements essencials que garanteixen la seguretat de la votació
electrònica és la utilització d’una clau criptogràfica, que permet xifrar i desxifrar la
informació. En la normativa vigent fins ara, tan sols es preveu que aquesta clau es pugui
trobar dividida en fraccions entre els membres de la Junta Electoral competent. La nova
normativa, a més de mantenir aquest sistema, també preveu que aquesta clau pugui
guardar-se en certificats predefinits gestionats per la pròpia aplicació, un sistema que ofereix
igualment plenes garanties de seguretat.
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