
 

 

 

ACTA DEL JURAT DEL 7è. PREMI UPC A LA QUALITAT DE LA GESTIÓ 
UNIVERSITÀRIA DEL CONSELL SOCIAL  

 

El Jurat del 7è. Premi UPC a la Qualitat de la Gestió Universitària convocat pel Consell 
Social, format per Víctor Campdelacreu, membre del Consell Social de la UPC, que 
actua com a president, Francesc Torres, rector de la UPC (delega en el gerent de la 
UPC), Xavier Massó, gerent de la UPC que actua com a secretari, Albert Hornos, 
membre del PAS que forma part del Consell Social, Neus Cònsul, membre del PDI que 
forma part del Consell Social i Laura Pérez, en representació de l’estudiantat, s’ha reunit 
al Rectorat de la UPC el dia 15 de juliol de 2019. 

El jurat després de debatre sobre les diferents candidatures presentades, tenint en 
compte els criteris de qualitat que aporten en l’àmbit de la gestió de personal, la gestió 
dels recursos i la gestió dels processos, així com en l’àmbit dels resultats obtinguts, ha 
decidit atorgar el Premi UPC a la Qualitat de la Gestió Universitària 2019 al projecte: 

Implementació de la signatura electrònica en el procés de contractació de 
personal del Servei de Personal de la UPC, amb la col·laboració del Servei de 
Biblioteques, Publicacions i Arxius, UPCnet, Oficina d'Administració Electrònica, Àrea 
de Serveis Jurídics, Servei de Disseny i Desenvolupament de Solucions TIC i, molt 
especialment, el Gabinet de Projectes TIC Específics. 

El jurat ha valorat la molt bona i extensa descripció tècnica del procés emanat del 
mètode de simplificació de l’administració electrònica, el seu l’impacte en les persones, 
unitats i serveis i pel seu funcionament ja contrastat. 

 
I, perquè així consti i als efectes que calgui, signen l’acta els membres del Jurat. 

 

 

 

Víctor Campdelacreu               Xavier Massó    
Membre del Consell Social   Gerent     
President del jurat del premi  Secretari del jurat   
 
 
 
 
 



Francesc Torres                                           Laura Pérez Martínez        
Rector UPC     Membre del Consell Social 
Delega en el gerent    Representant dels estudiants 
 
 
 
 
Alberto Hornos                    Neus Cònsul              
Membre del Consell Social   Membre del Consell Social                                                                                                                            
Representant del PAS   Representant del PDI 

 

 

 


