RESOLUCIÓ 553/2020 DE CELEBRACIÓ EXCEPCIONAL DE REUNIONS A DISTÀNCIA DELS ÒRGANS
COL∙LEGIATS DE LA UPC DURANT EL PERÍODE DE VIGÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA DECLARAT
PER REIAL DECRET 463/2020 DE 14 DE MARÇ I, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES QUE ES PUGUIN
ADOPTAR.

ANTECEDENTS DE FET I FONAMENTS DE DRET

PRIMER.‐ El Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID‐19 (en endavant RD) ha establert
diferents mesures imprescindibles per fer front a la situació d’emergència de salut pública
ocasionada pel COVID‐19 en un context de pandèmia internacional, atès que considera que les
circumstàncies extraordinàries han constituït una crisi sanitària sense precedents i d’enorme
magnitud tant pel molt elevat nombre de ciutadans afectats com per l’extraordinari risc per als
seus drets.

SEGON.‐ Entre les diverses mesures adoptades l’article 7 del RD limita la llibertat de circulació
de les persones durant la vigència de l’estat d’alarma i només podran circular per les vies d’ús
públic per a la realització de les activitats que detalla l’apartat 1 de l’esmentat article 7.

TERCER.‐ D’altra banda l’article 9 del RD estableix les mesures de contenció en l’àmbit educatiu
i de la formació i suspèn l’activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus,
cursos i nivell d’ensenyament contemplats a l’article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació i, també, la suspèn en l’àmbit universitari, així com altres activitats educatives o de
formació impartides en altres centres públics o privats.

L’article 9.2 del RD estableix que durant el període de suspensió es mantindran les activitats
educatives a través de les modalitats a distància i “on line”, sempre que sigui possible.

QUART.‐ L’article 6 del RD estableix que cada administració conservarà les competències que li
atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per adoptar les mesures que
consideri necessàries en el marc de les ordres directes de l’autoritat competent als efectes de
l’estat d’alarma, sens perjudici del que estableixen els article 4 i 5.

CINQUÈ.‐ La disposició final primera del RD ratifica totes les disposicions i mesures adoptades
prèviament per les autoritats competents de les comunitats autònomes i de les entitats locals
amb ocasió del coronavirus COVID‐19, que continuaran vigents i produiran els efectes que
preveuen, sempre que siguin compatibles amb el RD.

SISÈ.‐ El dia 14 de març de 2020 el rector va dictar la “Instrucció de la UPC davant l’emergència
sanitària decretada a causa del coronavirus COVID‐10”. Aquesta instrucció estableix les mesures
a aplicar a la UPC durant la vigència de l’estat d’alarma d’acord amb la Resolució SLT/720/2010,
de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control
de la infecció pel SARS‐CpV‐2 (DOGC núm. 8084A de 13.3.2020) i el Reial Decret 463/2020, de
14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID‐19 (BOE núm. 57 de 14.3.2020).

En aquestes instruccions el rector va mantenir vigent la suspensió de les activitats docents
presencials, procurant en tot moment, la seva prestació mitjançant accessos electrònics; va
establir que els edificis i instal∙lacions de la UPC romanguin tancats fins a nova instrucció i també
va establir que el PDI i el PAS de la UPC realitzin la seva tasca laboral de forma no presencial,

mitjançant els mecanismes i mitjans que les direccions acadèmiques i de serveis posin al seu
abast.

SETÈ.‐ L’article 3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic detalla els
principis generals d’actuació de les administracions públiques i estableix que en les seves
actuacions i relacions han de respectar, entre d’altres, els principis de servei efectiu als
ciutadans, racionalització i agilitat dels procediments administratius i de les activitats materials
de gestió; bona fe, confiança legítima i lleialtat institucional; eficàcia en el compliment dels
objectius fixats, i eficiència en l’assignació i utilització de recursos públics.

VUITÈ.‐ Atès que durant el període de durada d’aquesta situació d’estat d’alarma l’activitat
docent presencial resta en suspens, els edificis de la UPC romandran tancats i el PDI i PAS de la
UPC realitzaran la seva tasca de forma no presencial, es fa del tot necessari de manera urgent,
extraordinària i excepcional regular uns mecanismes per a la celebració a distància de les
sessions del òrgans col∙legiats i de les seves comissions.

NOVÈ. – Les reunions a distància durant aquest període de declaració d’estat d’alarma tenen
com a finalitat, en la mesura que sigui possible, no aturar l’activitat de la Universitat i d’aquesta
manera conjugar els principis d’actuacions detallats amb l’antecedent sisè amb les mesures
derivades de la declaració de l’estat d’alarma.

DESÈ.‐ L’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats estableix que
el rector és màxima autoritat acadèmica de la Universitat i exerceix la seva representació.
Exerceix la direcció, govern i gestió de la Universitat, desenvolupa les línies d’actuació aprovades

pels òrgans col∙legiats corresponents i executa els seus acords. També li correspon al rector les
competències que no siguin expressament atribuïdes a altres òrgans.

L’article 79 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya estableix que el rector
o la rectora te encomanades les responsabilitats i les funcions de direcció, govern i gestió que li
atribueixen la Llei orgànica 6/2001, del 21 de desembre, d'universitats, aquesta Llei, els estatuts
o altra normativa interna de les universitats i la resta de la normativa vigent.

L’article 66 dels Estatuts de la UPC estableix que són funcions del rector o rectora, a més de les
que estableixen la normativa vigent i aquests Estatuts, totes les competències de la Universitat
que no s’atribueixen expressament a altres òrgans.

ONZÈ.‐ Atesa la situació excepcional i de prevenció pel brot del COVID‐19 i amb la finalitat de
permetre, en la mesura possible, el funcionament normal de la Universitat, es considera
necessari regular procediments que permetin la celebració de sessions i l’adopció d’acords a
distància dels òrgans col∙legiats generals de la Universitat i dels òrgans col∙legiats de les unitats
acadèmiques, d’acord amb les garanties que estableix l’article 17 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

DOTZÈ.‐ Atesa la situació d’estat d’alarma decretada pel RD i l’excepcionalitat del moment, i
d’acord amb les competències que m’atorguen l’article 20.1 de la LOU, l’article 79 de la LUC i
l’article 68 dels Estatuts, i només als efectes de regular la celebració i adopció d’acords a
distància dels òrgans col∙legiats generals de la UPC i els de les unitats acadèmiques durant el
període de vigència de l’estat d’alarma es fa necessari establir un procediment per celebrar les
reunions dels òrgans col∙legiats a distància i és per això que,

RESOLC
PRIMER. ‐ Àmbit objectiu
1.1 L’objecte d’aquesta resolució és regular els procediments que permetin la celebració,
deliberació i adopció d’acords a distància de les sessions dels òrgans col∙legiats generals de la
Universitat , dels òrgans col∙legiats de les unitats acadèmiques i de les seves comissions amb
totes les garanties que preveu l’article 17 de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic.
1.2 El president de l’òrgan col∙legiat haurà de motivar la necessitat de tractar els assumptes que
s’incloguin a l’ordre del dia d’aquestes sessions a distància, tenint en compte els principis
d’actuació de les administracions públiques detallats a l’antecedent de fet i fonament de dret
setè d’aquesta resolució i les mesures derivades de la declaració de l’estat d’alarma.

SEGON. Àmbit temporal d’aplicació
Aquesta resolució s’aplica durant el període de durada d’estat d’alarma, declarat per Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, o les seves pròrrogues si es produeixen.

TERCER.‐ Convocatòria de sessions a distància
3.1 La proposta de celebració de reunions a distància correspondrà a qui determini el
corresponent reglament que regula el funcionament de l’òrgan col∙legiat.
3.2 El president o la presidenta de l’òrgan convocarà la sessió si es produeixen els requisits i a
l’ordre del dia haurà de motivar la necessitat de la seva celebració.
3.3 En el cas que els membres de l’òrgan col∙legiat proposin una reunió a distància i el president
o presidenta valori que no es produeixin els requisits per a la seva celebració haurà de donar
resposta motivada a qui ha proposat la sessió.
3.4 El president o la presidenta només convocarà els membres efectius de l’òrgan col∙legiat. Per
eficàcia i agilitat en l'adopció de decisions no podran assistir a les sessions del òrgans col∙legiats

les persones que no siguin membres efectius, sense perjudici de la facultat del president o
presidenta de convocar a terceres persones si estima oportuna la seva intervenció i poder ser
escoltats.

QUART. ‐ Contingut de la convocatòria i desenvolupament de les sessions
4.1 Cal que la convocatòria prevegi el següent:
a) Els mitjans electrònics concrets pels quals es desenvoluparà.
b) L’hora d’inici de la sessió, la durada i també l’espai de temps durant el qual es
podran emetre opinions, debat i, si escau, emetre els vots a favor o en contra de les
propostes d’acord.
c) Quan la realització de la sessió sigui per correu electrònic o per mitjans equivalents
que permetin la resposta i interacció diferida, les reunions a distància es poden
perllongar vàlidament per espai de diverses hores o dies. En aquest cas, la
convocatòria ha d’establir l’hora i dia d’inici i d’acabament, avisant a les persones
membres de l’òrgan que passat el termini, les respostes no es consideraran vàlides.
d)

Cal establir de manera precisa i detallada cada punt concret sobre el qual s’haurà
de pronunciar cada membre.

e) El lloc de les sessions desenvolupades a distància és la seu de l’òrgan.

CINQUÈ . Mitjans per celebrar les sessions
5.1 En les sessions que celebrin els òrgans col∙legiats a distància cal assegurar per mitjans
electrònics, incloent també els telefònics, i audiovisuals, la identitat dels membres, el contingut
de les manifestacions, el moment en què es produeixen, i també si escau, la interactivitat i
intercomunicació entre ells.

5.2 Entre d’altres, es consideren mitjans electrònics vàlids, el correu electrònic institucional, les
audioconferències i les videoconferències.
5.3 Les sessions a distància poden ser en temps real o amb intervencions successives dins dels
límits temporals marcats per la presidència.

SISÈ. Quòrum per a la constitució i adopció d’acords
6.1 Quan la realització de la sessió sigui per correu electrònic o per mitjans equivalents el
quòrum es calcularà segons les persones que hagin respost o intervingut.
6.2 Quan la realització sigui per videoconferència o audioconferència la secretaria pot calcular
el quòrum mitjançant el registre de membres connectats.
6.3 La norma per al quòrum de constitució ha de ser la que es preveu amb caràcter general en
el reglament de funcionament de l’òrgan. Quan el reglament de funcionament de l’òrgan prevegi
un quòrum de constitució diferent per a la realització de les sessions en segona convocatòria,
serà aquest últim el que es tindrà en compte per al càlcul del quòrum de constitució en les
sessions a distància.
6.4 Només es poden aprovar acords per consens o per votació a mà alçada. En aquest últim cas
el sentit del vot serà expressat per cada membre a través dels mitjans electrònics establerts.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.‐ Tribunals de selecció i provisió de llocs i altres òrgans col∙legiats
Els tribunals de selecció i provisió de llocs, les meses de contractació i altres òrgans col∙legiats
de naturalesa similar poden celebrar reunions que no tinguin preceptivament caràcter de
públiques i aplicaran les regles previstes en aquesta resolució, amb les adaptacions necessàries
per al seu millor funcionament.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.‐
Durant la vigència d'aquesta resolució i de la declaració de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues,
si es produeixen, resten en suspens totes les disposicions contingudes en reglaments de
funcionament dels òrgans col∙legiats de govern i d’altres als quals es refereix aquesta resolució
que siguin incompatibles o contradiguin el previst a la mateixa.

DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor
Aquesta resolució entrarà en vigor a partir de la seva publicació a la pàgina web de la UPC i la
seva vigència s’estendrà durant el període de durada de la declaració d’estat d’alarma o les seves
pròrrogues, si es produeixen.

Barcelona, 19 de març de 2020

2020.03.20
11:42:32 +01'00'
El rector
Prof. Francesc Torres Torres

