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Acord del consell de govern pel qual s’aprova la modificació del reglament de les sessions 
a  distància i s’aprova el reglament de les sessions mixtes dels òrgans col·legiats 

ANTECEDENTS 

1. Fins a la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la pandèmia de la COVID‐19, les sessions dels òrgans col·legiats de la
Universitat Politècnica de Catalunya eren preferentment presencials i només es podien
celebrar a distància si els reglaments de funcionament dels òrgans col·legiats ho
determinaven expressament. Aquestes previsions les establia l’article 7 del Reglament
d’ús dels mitjans electrònics en l’àmbit de la UPC, aprovat per l’Acord 16/2013, del
Consell de Govern, de 30 de gener.

2. Malgrat que els reglaments dels òrgans col·legiats tenien la possibilitat de regular la
celebració de les seves sessions a distància, amb el benentès que les sessions s’havien de
dur a terme preferentment de manera presencial, cap dels reglaments de funcionament
dels òrgans col·legiats generals de la UPC ni de les seves unitats acadèmiques no havien
previst aquesta possibilitat, ni tan sols no s’havia previst a les Directrius per a l’elaboració
dels reglaments d’organització i funcionament de les unitats acadèmiques.

3. La suspensió de l’activitat presencial a les universitats va ser una de les mesures adoptades
pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma per a la gestió
de crisi sanitària ocasionada per la COVID‐19, i les seves pròrrogues. Aquesta situació va
implicar un canvi de paradigma en el desenvolupament de l’activitat ordinària de la nostra
Universitat, que  també va afectar el funcionament dels òrgans col·legiats, ja que a partir
d’aquest moment les seves sessions es van celebrar a distància.

4. La celebració de les sessions a distància durant l’estat d’alarma estava motivada per la
necessitat de la Universitat de continuar prestant el servei públic d’educació superior, en
la mesura que fos possible, malgrat la suspensió de l’activitat presencial i sempre que
s’assegurés la protecció de la salut de les persones. Per això el rector, de manera urgent,
va dictar un seguit de resolucions, la darrera abans de l’aprovació del present acord, la
núm. 924/2020, de 12 de juny.

5. Fins i tot el Govern Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret llei 8/2020, que, entre
moltes mesures, va determinar que durant la declaració de l’estat d’alarma les sessions dels
òrgans de  govern i d’administració de les universitats públiques es podien dur a terme
per videoconferència o per qualsevol altre mitjà digital, amb plena validesa jurídica,
sempre que complissin els requeriments que establia aquest decret llei.

6. Un cop aixecat l’estat d’alarma, la UPC ha continuat fent les sessions dels seus òrgans
col·legiats a distància, atès que la Resolució 924/2020, de 12 de juny, que modificava la
Resolució 553/2020, de 19 de març, va determinar que les sessions a distància es
continuarien celebrant després de l’aixecament de l’estat d’alarma i fins que el Consell de
Govern acordés extingir‐ne  l’aplicació, tenint en compte l’evolució de la crisi sanitària. El
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Govern de la Generalitat, mitjançant el Decret llei 16/2020, de 20 de juny, també va 
mantenir la vigència de la celebració a distància de les sessions dels òrgans de govern i 
administració de les universitat públiques previstes al Decret llei 8/2020, més enllà de la 
data d’aixecament de l’estat d’alarma. 

 
7. L’experiència de celebració de sessions a distància dels òrgans col·legiats ha estat molt 

enriquidora i va tenir una molt bona acollida per part de la comunitat universitària. Per això, 
disposar d’un reglament de les sessions a distància dels òrgans col·legiats de la UPC de 
caràcter permanent respon a una demanda de la nostra comunitat universitària i a una 
necessitat organitzativa de la Universitat. Fer reunions a distància és una modalitat 
d’actuació que optimitza el funcionament de la pluralitat d’òrgans col·legiats de la UPC i 
que contribueix a la millora de l’assoliment dels objectius de racionalització dels 
procediments administratius, l’eficàcia en el compliment dels objectius i l’eficiència en 
l’assignació i utilització dels recursos públics. 
 

8. En atenció a les anteriors consideracions, el Consell de Govern,  mitjançant Acord 
CG/2020/07/11, de 12 de novembre de 2020, va aprovar el Reglament de les sessions a 
distància dels òrgans col·legiats, l’objecte inicial del qual va ser la regulació d’aquelles 
sessions en que tots els seus membres es reuneixen i prenen acords a distància. 
 
En base a la disposició transitòria primera, “Aplicació al Consell Social, al Claustre 
Universitari i les seves comissions, a la Junta Electoral de la Universitat i les juntes 
electorals de les unitats acadèmiques”, van aprovar els acords d’aplicació del reglament 
de les sessions a distància i mantenen la seva vigència. 
 

9. No havia estat objecte de regulació, per tant, la forma de reunions a les que l’article 18.1 
de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya es refereix com a mixtes, que són aquelles sessions presencials a 
les quals algun dels seus membres assisteixen a distància i que per aquest motiu reben 
aquesta denominació. 

 
La situació d’emergència sanitària ocasionada per la COVID‐19 va impulsar l’aprovació per 
part del Consell de Govern del Reglament de sessions a distància dels òrgans col·legiats 
de la universitat; en aquest moment, ja restablerta en part la normalitat, correspon 
completar aquesta regulació aprovant la normativa de les anomenades sessions mixtes, 
que es poden definir com aquelles reunions en les quals els membres de l’òrgan es 
reuneixen presencialment i a les que algun o alguns dels seus membres participen a 
distància. 

 
10. L’article 2.2.c) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

determina que les universitats públiques es regeixen per la seva normativa específica i 
supletòriament per la pròpia llei i la disposició final dissetena preveu que en el termini 
d’un any s’ha d’adaptar a les seves disposicions la normativa estatal i autonòmica. 

 
L’article 17.1 d’aquesta llei atorga caràcter ordinari a la celebració de sessions dels 
òrgans col·legiats de forma presencial o a distància, llevat que excepcionalment els 
reglaments de funcionament prevegin el contrari. 
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11. Per tal de regular els aspectes necessaris per al correcte funcionament d’aquesta classe de 
reunions, el Consell de Govern aprova la modificació de l’Acord CG/2020/07/11, de 12 de 
novembre de 2020, ampliant la normativa de sessions a distància dels òrgans col·legiats a 
les sessions mixtes en un únic text. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La lletra a de l’article 2.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 

estableix que l’autonomia de les universitats comprèn: “L'elaboració dels seus estatuts i, en 
el cas de les universitats privades, de les seves normes pròpies d'organització i 
funcionament, així com de  les altres normes de règim intern.” 

 
2. L’article 58 de l’Acord GOV/43/2012, de 29 de maig, pel qual s'aprova la modificació dels 

Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya i es disposa la publicació del seu text 
íntegre, disposa que el Consell de Govern és l’òrgan de govern de la Universitat; estableix 
les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat, així com les directrius i els 
procediments per aplicar‐les, en els àmbits acadèmic, econòmic i de gestió, i desplega 
aquests Estatuts i estableix la normativa interna de la Universitat. 
 

3. L’article 18.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost,  de règim jurídic i de procediment  de les 
administracions públiques de Catalunya, indica a convocatòries i sessions que “Les 
sessions dels òrgans col·legiats poden ésser presencials, a distància o mixtes, segons que 
determinin les normes específiques de l’òrgan, o per acord dels seus membres”. 

 
4. L’article 17.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubrer, de Régimen Jurídico del Sector Público 

contempla la celebració de sessions dels òrgans col·legiats de forma ordinària tant 
presencialment com a distància, i regula les garanties i els mitjans que requereixen. 
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D’acord amb tot l’anterior, el Consell de Govern pren els següents: 
 

 

ACORDS 
 

Primer. Modificar el títol de Reglament de les sessions a distància dels òrgans col·legiats 
que passarà a denominar‐se: 
 
Reglament de les sessions a distància i mixtes dels òrgans col·legiats. 
 
Segon. Afegir una rúbrica com a Títol I amb el contingut dels articles de l’1 al 12 (ambdós 
inclosos), amb la regulació de les sessions a distància, aprovat a l’Acord CG/2020/07/11, 
de 12 de novembre de 2020, que passarà a denominar‐se “Sessions a distància” 
 
Tercer. Afegir el Títol II amb el contingut dels articles de l’13 al 24 (ambdós inclosos), amb 
la rúbrica de “Sessions mixtes” amb el contingut que es recull a l’annex I. 
 
Quart. Afegir i modificar algunes disposicions addicionals i transitòries que es recull a 
l’annex II. 
 
Disposicions que  s’afegeixen: 
 
Disposició addicional tercera (bis). Sessions mixtes del Claustre Universitari i Consell Social 
i les seves comissions. 

 
Disposició addicional quarta (bis). Sessions mixtes de la Junta Electoral de la 
Universitat i de les juntes electorals de les unitats acadèmiques. 

 
Disposició addicional cinquena (bis). Tribunals de selecció i provisió de llocs de 
treball, tribunals de treballs de fi de grau, treballs de fi de màster i tesis doctorals, i 
altres òrgans col·legiats. 

Disposició transitòria primera (bis). Aplicació al Consell Social, al Claustre 
Universitari i les  seves comissions, a la Junta Electoral de la Universitat i a les 
juntes electorals de les unitats acadèmiques. 

 
Disposició que es modifica: 

 
Disposició transitòria segona. Aplicació als òrgans col·legiats de les delegacions 
d’estudiants. 

 
Cinquè. Instar a la secretària general a la publicació del text consolidat del reglament que 
es recull com annex III. 
 
Sisè. El present acord entra en vigor el dia després de la seva aprovació. 
 
Barcelona, 8 d’octubre de 2021 
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Annex I – TÍTOL II:  SESSIONS MIXTES 
 
TÍTOL II. SESSIONS MIXTES 
 
 
Article 13. Àmbit objectiu d’aplicació 

S’entén com a sessió mixta una reunió presencial a la que poden assistir a distància algun 
o alguns dels seus membres. 

L’objecte d’aquest reglament és regular la celebració de les sessions mixtes  i l’adopció 
dels acords dels òrgans col·legiats de la Universitat Politècnica de Catalunya amb les 
garanties necessàries que n’assegurin la identitat dels membres, la interactivitat i la 
intercomunicació entre ells, i la disponibilitat de mitjans electrònics durant la sessió. 
 
Article 14. Àmbit subjectiu d’aplicació 

Aquest reglament s’aplica: 

 Als òrgans col·legiats generals de la Universitat i les seves comissions, llevat del: 

- Claustre Universitari, el Consell Social, i  les comissions de tots dos òrgans. 
- La Junta Electoral de la Universitat i les juntes electorals de les unitats 

acadèmiques. 
- Òrgans col·legiats de les delegacions d’estudiants. 

 Als òrgans col·legiats de les unitats acadèmiques i les seves comissions, que inclouen 
els centres docents, els departaments, els instituts universitaris de recerca, l’Escola 
de Doctorat, l’Institut de Ciències de l’Educació o altres unitats acadèmiques. 

 Als òrgans col·legiats de les unitats transversals de gestió (UTG), dels campus i de les 
unitats operatives. 

 Als òrgans col·legiats del Consell de l’Estudiantat i el Consell de Doctorands i 
Doctorandes. 

 Als òrgans col·legiats d’UPC Alumni. 
 
Article 15. Celebració de sessions mixtes 

Els òrgans col·legiats de la UPC inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest reglament es poden 
convocar, poden quedar constituïts vàlidament, poden celebrar les sessions, poden adoptar els 
acords i poden remetre les actes corresponents de manera mixta. 

Els secretaris o secretàries dels òrgans col·legiats han de garantir de manera efectiva els drets de 
tots els membres de l’òrgan i, en especial, han de vetllar per la protecció de les dades personals 
i la garantia dels drets digitals. 

El president o secretari/secretària de l’òrgan han d’assistir presencialment. 
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Article 16. Tipologia de sessions  mixtes 

16.1 Les sessions mixtes només es poden celebrar de manera sincrònica. 

16.2 A les sessions sincròniques mixtes han de coincidir necessàriament els membres de l’òrgan 
assistents en el mateix moment i en temps real per deliberar i adoptar els acords, ja sigui 
presencialment, mitjançant videoconferència o audioconferència. 
 
Article 17. Mitjans per celebrar les sessions 

17.1 Es consideren mitjans electrònics vàlids per assistir de forma remota a les sessions mixtes, 
entre altres, les audioconferències i les videoconfèrencies mitjançant els entorns determinats 
per la Universitat. 

17.2 En les sessions mixtes que duen a terme els òrgans col·legiats cal assegurar per mitjans 
electrònics, incloent‐hi també els telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres, el contingut 
de les manifestacions, el moment en què es produeixen i, si s’escau, la interactivitat i la 
intercomunicació entre ells. 
 
Article 18. Convocatòries de sessions mixtes 

18.1 La proposta de celebrar sessions mixtes correspon a qui el reglament de        funcionament 
de l’òrgan col·legiat atribueixi la iniciativa per proposar les convocatòries. 

18.2 El president o presidenta de l’òrgan col·legiat o qui determini el seu reglament de 
funcionament convoca les sessions de la manera que preveu el mateix reglament de 
funcionament de l’òrgan. 

18.3 Si el president o presidenta de l’òrgan col·legiat o qui determini el seu reglament de 
funcionament convoca la sessió de manera presencial i algun dels seus membres sol·licita 
realitzar la sessió a distància, s’aplicarà la regulació de les sessions mixtes si concorren alguna de 
les següents causes: 

- Mobilitat PAS, PDI i estudiantat 

- Permís de maternitat o paternitat 

- Permís per any sabàtic 

- Baixes per incapacitat temporal 

- Reducció de jornada per cura d’un menor o de persones dependents 

- Altres causes justificades que es puguin contemplar en el reglament de l’òrgan 

18.4 En el cas de les sessions dels òrgans col·legiats en què es permet l’assistència de mitjans de 
comunicació o públic en general, s’entén que hi poden assistir amb la limitació del màxim de 
connexions que permeti l’eina informàtica que s’utilitzi. 
  



8  

Article 19. Contingut de la convocatòria 

Les convocatòries de sessions mixtes, a més dels requisits específics que estableixi el reglament 
de funcionament de l’òrgan, també han de preveure el següent: 
 

a) Els mitjans electrònics concrets amb què es desenvoluparà. 
b) L’hora d’inici de la sessió, la durada i també l’espai de temps durant el qual es 

podrà deliberar i, si escau, votar. 
c) Determinar de manera precisa i detallada cada un dels punts de l’ordre del dia 

sobre els quals s’hauran de pronunciar els membres de l’òrgan. 

d) A la convocatòria de la sessió es determina el lloc de la celebració de la sessió per 
aquelles persones que vulguin assistir presencialment. 

Article 20. Quòrum sessions mixtes 

20.1 El quòrum serà constituït mitjançant el registre dels membres que assisteixen a la sessió 
presencial i pels membres que estiguin a distància connectats a la videoconferència o 
audioconferència. 

20.2 La norma per al quòrum ha de ser la que preveu amb caràcter general el reglament  de 
funcionament de l’òrgan. 
 
Article 21. Desenvolupament de la sessió i deliberacions 

21.1 El president o presidenta de l’òrgan ha de garantir que es deliberi en les sessions dels òrgans 
col·legiats, abans d’adoptar els acords o iniciar les votacions. 

21.2 Durant la sessió, els membres de l’òrgan poden desconnectar la càmera quan ho considerin 
convenient. 
 
Article 22. Adopció d’acords 

22.1 Els acords de les sessions mixtes es poden aprovar per consens o mitjançant una votació. En 
el cas que s’aprovin mitjançant una votació, només es pot fer per vot escrit no secret o per vot 
secret. 

22.2 En els casos en què el vot sigui per escrit no secret, cada membre ha d’expressar el sentit 
del vot a través dels mitjans electrònics establerts i d’acord amb les instruccions organitzatives i 
tècniques que dicti la Secretaria General. 

22.3 El vot secret l’emet cada membre a través dels mitjans electrònics adients que garanteixin 
el secret del vot i la fiabilitat i seguretat del sistema, d’acord amb les instruccions organitzatives 
i tècniques que dicti la Secretaria General. 
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Article 23. Retransmissió i enregistrament de les sessions del Consell de Govern 

Tal com disposa el Reglament del Consell de Govern, les sessions d’aquest òrgan es retransmeten 
i s’enregistren amb àudio i vídeo. 

La retransmissió i l’enregistrament d’aquestes sessions es fa segons els termes i condicions 
previstos al seu reglament de funcionament. 

Durant el desenvolupament de les sessions, el secretari o secretària general pot adoptar les 
mesures pertinents per garantir el dret a la intimitat, la confidencialitat i la protecció de dades 
personals dels membres d’aquest òrgan i de terceres persones. 
 
Article 24. Enregistrament de veu i ús posterior 

24.1 En el cas que l’enregistrament de veu de les sessions dels òrgans col·legiats s’obtingui a 
partir de l’enregistrament de vídeo, una vegada obtingut l’enregistrament de veu s’ha de destruir 
l’enregistrament de vídeo. 

24.2 Quan l’enregistrament de veu de les sessions tingui com a finalitat que formi part de l’acta, 
el fitxer de l’enregistrament, juntament amb la certificació de la seva autenticitat i integritat 
expedida pel secretari o secretària de l’òrgan, i tots els documents en suport electrònic que 
s’utilitzin com a documents de la sessió, poden acompanyar l’acta, sense que calgui fer‐hi constar 
els punts principals de les deliberacions. 

En aquest cas, l’enregistrament de veu de les sessions s’ha de conservar de manera que es 
garanteixi la integritat, l’autenticitat i la traçabilitat dels fitxers electrònics corresponents, i que 
s’hi garanteixi l’accés als membres de l’òrgan col·legiat. 

Els documents en suport electrònic de la sessió que no són d’accés públic no es poden reproduir 
o difondre ni totalment ni parcialment. 

24.3 Quan l’enregistrament de veu de les sessions es fa amb l’objecte exclusiu que serveixi de 
suport instrumental per elaborar l’acta de la sessió, un cop aprovada el secretari o secretària de 
l’òrgan l’ha de destruir. 

24.4 A l’inici de cada sessió el secretari o secretària ha d’informar els assistents de la finalitat de 
l’enregistrament de veu i de l’ús consegüent que se’n farà. 
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Annex II – DISPOSICIONS ADDICIONALS I TRANSITÒRIA 
 

Disposició addicional tercera (bis). Sessions mixtes del Claustre Universitari i Consell 
Social i les seves comissions 

La normativa que regula les sessions mixtes del Claustre Universitari, el Consell Social i 
les comissions de tots dos òrgans l’han d’aprovar aquests òrgans, si escau, o bé  poden 
aprovar expressament l’aplicació d’aquest reglament per a les seves sessions mixtes. 
 
Disposició addicional quarta (bis). Sessions mixtes de la Junta Electoral de la Universitat 
i de les juntes electorals de les unitats acadèmiques 

La normativa que regula les sessions mixtes de la Junta Electoral de la Universitat i de les 
juntes electorals de les unitats acadèmiques l’ha d’aprovar el Claustre Universitari,  si 
escau, o bé pot aprovar expressament l’aplicació d’aquest reglament per a les seves 
sessions mixtes. 
 
Disposició addicional cinquena (bis). Tribunals de selecció i provisió de llocs de treball, 
tribunals de treballs de fi de grau, treballs de fi de màster i tesis doctorals, i altres 
òrgans col·legiats 

Els tribunals de selecció i provisió de llocs de treball, els tribunals de treballs de fi de 
grau, treballs de fi de màster i tesis doctorals, les meses de contractació o altres òrgans 
col·legiats de naturalesa similar,  si escau, les sessions mixtes. 

Les sessions mixtes d’aquests òrgans només poden ser sincròniques. 

Els presidents o presidentes dels tribunals, meses de contractació o altres òrgans 
col·legiats de naturalesa similar són les persones competents per convocar les sessions 
mixtes d’aquests òrgans. 

En cas que les sessions d’aquests tribunals, meses de contractació o òrgans col·legiats 
de naturalesa similar hagin de ser públiques, s’haurà de vetllar perquè les persones 
interessades hi puguin assistir, tenint en compte la limitació del màxim de connexions 
que permeti l’eina informàtica emprada. Així mateix, si el president o presidenta de 
l’òrgan ho considera necessari pot convocar una altra sessió mixta en què els membres 
de l’òrgan puguin deliberar en privat. 

Aquests òrgans col·legiats han d’aplicar, en primer lloc, la pròpia normativa que regula 
el funcionament de les seves sessions mixtes , que ha d’haver aprovat l’òrgan 
competent. A manca d’una regulació específica, han d’aplicar aquest reglament, amb les 
adaptacions necessàries per aconseguir el millor funcionament, llevat dels preceptes 
que, per les característiques especials d’aquests òrgans col·legiats, no siguin aplicables 
materialment. 
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Disposició transitòria primera (bis). Aplicació al Consell Social, al Claustre Universitari 
i les  seves comissions, a la Junta Electoral de la Universitat i a les juntes electorals de 
les unitats acadèmiques 
 

1. En la propera sessió, ordinària o extraordinària, el Claustre Universitari podrà 
aprovar, si escau, la regulació de les sessions  mixtes del Claustre Universitari, de la Junta 
Electoral de la Universitat i de les juntes electorals de les unitats acadèmiques, o bé 
aprovar expressament l’aplicació de l’acord XXXXX per a les sessions mixtes 
d’aquests òrgans. 

 
2. En la propera sessió, ordinària o extraordinària, el Consell Social podrà aprovar, si 

escau, la regulació de les sessions mixtes del Consell Social i les seves comissions, o 
bé aprovar expressament l’aplicació l’acord XXXXX per a les seves sessions mixtes.. 

 
Disposició transitòria segona. Aplicació als òrgans col·legiats de les delegacions 
d’estudiants 
 

1. En el termini de dotze mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest reglament, les 
juntes de centres docents, a proposta de les delegacions d’estudiants, hauran 
d’aprovar la normativa de regulació de les sessions a distància i mixtes dels òrgans 
col·legiats de les delegacions d’estudiants, o bé aprovar expressament, a 
proposta de la delegació d’estudiants, l’aplicació de l’acord XXXXX per a les seves 
sessions mixtes. 

 
2. Fins que es doni compliment al previst al punt anterior, si escau, a les sessions de 

la Delegació d’estudiants s’aplicarà transitòriament el reglament de les sessions 
a distància i mixtes. 
 

3. Els centres docents han de facilitar mitjans a les delegacions d’estudiants perquè 
els seus òrgans col·legiats puguin celebrar les sessions a distància. 

 
 
  



12  

Annex III: TEXT REFÒS 
 
REGLAMENT DE LES SESSIONS A DISTÀNCIA i MIXTES DELS ÒRGANS 
COL·LEGIATS 
 
ANTECEDENTS 
 

L’article 13 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, regula el règim jurídic dels òrgans col·legiats. L’apartat 2 de 
l’article 13 estableix que el funcionament dels òrgans col·legiats i les comunicacions i la 
documentació corresponents poden tenir lloc de manera presencial, a distància o  de 
manera mixta, i mitjançant qualsevol suport, de conformitat amb el que estableix 
aquesta llei. No obstant això i segons el que preveu l’article   13.1, aquest precepte 
s’aplica en defecte d’una regulació pròpia dels òrgans col·legiats. 

El títol II de l’Acord núm. 16/2013, del Consell de Govern, de 30 de gener, pel qual s’aprova 
el Reglament d’ús dels mitjans electrònics en l’àmbit de la UPC     regula l’ús d’aquests 
mitjans en els òrgans col·legiats de la Universitat. L’article 7.3 d’aquest reglament disposa 
que el desenvolupament de les sessions dels òrgans col·legiats s’ha de dur a terme, de 
manera preferent, presencialment. Aquest mateix article preveu que les sessions 
d’aquests òrgans es poden   desenvolupar virtualment i a distància, i de manera mixta, si 
ho preveu el reglament de funcionament de l’òrgan. 

La possibilitat que deixa oberta l’article 7.3 per celebrar sessions a distància no ha estat 
utilitzada ni en els reglaments de funcionament dels òrgans col·legiats generals de la 
Universitat ni en els de les unitats acadèmiques. Fins i tot les directrius generals per 
elaborar els reglaments d’organització i funcionament dels centres docents, els 
departaments i els instituts universitaris de recerca no fan cap previsió normativa 
respecte a la possibilitat que els òrgans col·legiats de les unitats acadèmiques respectives 
celebrin les sessions i adoptin els acords a distància. 

La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que va entrar en vigor el 
2 d’octubre de 2016, estableix a l’article 17 que tots els òrgans col·legiats es poden 
constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de 
forma presencial com a distància, llevat que el seu reglament intern reculli expressament 
i excepcionalment el contrari. Malgrat aquesta previsió cal tenir en compte que, segons 
el que preveu l’article 2.2.c, la Llei 40/2015 només s’aplica a les universitats públiques de 
manera supletòria, és a dir, quan la seva normativa específica no ho reguli. 

El funcionament dels òrgans col·legiats de la Universitat el regula la normativa específica  
i sectorial universitària, i, a manca d’aquesta regulació sectorial, s’hi apliquen els 
preceptes bàsics de la Llei 40/2015 i la Llei 26/2010, per aquest ordre. En aquest sentit i 
pel que fa a la regulació de les sessions a distància dels òrgans col·legiats de la UPC, s’hi 
aplica la normativa específica de la UPC, és a dir, el Reglament d’ús dels mitjans 
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electrònics en l’àmbit de la UPC i els reglaments que regulen el funcionament dels òrgans 
col·legiats de la UPC. Com s’ha detallat en paràgrafs anteriors, aquests reglaments de 
funcionament dels òrgans col·legiats no han previst aquesta modalitat a distància per 
celebrar les sessions i adoptar els acords. 

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 per la COVID‐19 (publicada al BOE núm. 67, de 
14 de març de 2020) i les seves pròrrogues, entre la resta de mesures adoptades, va 
suspendre l’activitat presencial a les universitats. 

La impossibilitat de desenvolupar l’activitat presencial a la UPC durant l’estat d’alarma va 
obligar que el rector de la UPC, fent ús de la competència que li atorguen l’article 20.1 de 
la LOU i l’article 68 dels Estatuts de la UPC, dictés la Resolució 553/2020, de 19 de març, 
de celebració excepcional de reunions a distància dels òrgans col·legiats de la UPC durant 
la 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. La Resolució 553/2020 es va modificar 
mitjançant la Resolució 624/2020; l’Acord CG/2020/04/12, del Consell de Govern, i la 
Resolució 924/2020. Les tres resolucions emeses pel rector les va ratificar el Consell de 
Govern. 

El Govern de la Generalitat també va dictar el Decret llei 8/2020, de 24 de març, de 
modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria 
de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de 
transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures 
complementàries (publicat al DOGC núm. 8095A, de 25.3.2020). L’article 6 d’aquest 
decret llei establia que, durant el període de l’estat d’alarma, les sessions dels òrgans de 
govern i d’administració de les universitat públiques finançades per la Generalitat i les 
entitats que en depenen podien celebrar‐se per videoconferència o mitjançant qualsevol 
altre suport digital, amb plena validesa jurídica, sempre que se n’assegurés la identitat 
dels membres o de les persones que els suplien, la interactivitat i la intercomunicació 
entre ells en temps real, i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió, encara que en els 
seus estatuts no estigués prevista aquesta forma de sessió. 

En acabar l’estat d’alarma, la Generalitat va dictar el Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, 
de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa (publicat al DOGC 8185, 
de 24.7.2020). El segon paràgraf de l’apartat 1 de la disposició addicional primera 
d’aquest decret llei estableix que es manté la vigència de l’article 6 i la disposició 
addicional tercera del Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret 
llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de 
salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria 
tributària i 

L’experiència de celebració de sessions a distància dels òrgans col·legiats ha estat molt 
enriquidora i va tenir una molt bona acollida per part de la comunitat universitària. Per 
això, disposar d’un reglament de les sessions a distància dels òrgans col·legiats de la UPC 
de caràcter permanent respon a una demanda de la nostra comunitat universitària i a una 
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necessitat organitzativa de la Universitat. Fer reunions a distància és una modalitat 
d’actuació que optimitza el funcionament de la pluralitat d’òrgans col·legiats de la UPC i 
que contribueix a la millora de l’assoliment dels objectius de racionalització dels 
procediments administratius, l’eficàcia en el compliment dels objectius i l’eficiència en 
l’assignació i utilització dels recursos públics. 

En atenció a les anteriors consideracions, el Consell de Govern,  mitjançant Acord 
CG/2020/07/11, de 12 de novembre de 2020, va aprovar el Reglament de les sessions a 
distància dels òrgans col·legiats, l’objecte inicial del qual va ser la regulació d’aquelles 
sessions en que tots els seus membres es reuneixen i prenen acords a distància. 

En base a la disposició transitòria primera, aplicació al Consell Social, al Claustre 
Universitari i les seves comissions, a la Junta Electoral de la Universitat i les juntes 
electorals de les unitats acadèmiques, han aprovat acords d’aplicació del reglament de 
les sessions a distància (Acord CG/2020/07/11, de 12 de novembre de 2020) que 
mantenen la seva vigència. 

No havia estat objecte de regulació, per tant, la forma de reunions a les que l’article 18.1 
de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya es refereix com a mixtes, que són aquelles sessions presencials a 
les quals algun dels seus membres assisteixen a distància i que per aquest motiu reben 
aquesta denominació. 

La situació d’emergència sanitària ocasionada per la COVID‐19 va impulsar l’aprovació per 
part del Consell de Govern del Reglament de sessions a distància dels òrgans col·legiats 
de la universitat; en aquest moment, ja restablerta en part la normalitat, correspon 
completar aquesta regulació aprovant la normativa de les anomenades sessions mixtes, 
que es poden definir com aquelles reunions en les quals els membres de l’òrgan es 
reuneixen presencialment i a les que algun o alguns dels seus membres participen a 
distància. 

L’article 2.2.c) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
determina que les universitats públiques es regeixen per la seva normativa específica i 
supletòriament per la pròpia llei i la disposició final dissetena preveu que en el termini 
d’un any s’ha d’adaptar a les seves disposicions la normativa estatal i autonòmica. 

L’article 17.1 d’aquesta llei atorga caràcter ordinari a la celebració de sessions dels òrgans 
col·legiats de forma presencial o a distància, llevat que excepcionalment els reglaments 
de funcionament prevegin el contrari. 

Tot reconeixent que l’assistència a les reunions dels òrgans col·legiats forma part del dret 
fonamental a la participació en la gestió dels assumptes públics i a ocupar els càrrecs 
públics en condicions d’igualtat previst a la Constitució, i que aquest dret es veu facilitat 
per la possibilitat d’assistir a distància a les sessions dels òrgans col·legiats, aquest 
instrument de participació que es regula mitjançant el present reglament s’ha d’utilitzar 
atenent a la naturalesa d’universitat presencial que té la UPC. 
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Per tal de regular els aspectes necessaris per al correcte funcionament d’aquesta classe 
de reunions, el Consell de Govern aprova la modificació de l’Acord CG/2020/07/11, de 12 
de novembre de 2020, ampliant la normativa de sessions a distància dels òrgans 
col·legiats a les sessions mixtes en un únic text . 
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TÍTOL I. SESSIONS A DISTÀNCIA 
 
 
Article 1. Àmbit objectiu d’aplicació 

L’objecte d’aquest reglament és regular la celebració de les sessions i l’adopció dels 
acords a distància dels òrgans col·legiats de la Universitat Politècnica de Catalunya amb 
les garanties necessàries que n’assegurin la identitat dels membres, la interactivitat i la  
intercomunicació entre ells, i la disponibilitat de mitjans electrònics durant la sessió. 
 
Article 2. Àmbit subjectiu d’aplicació 

Aquest reglament s’aplica: 

• Als òrgans col·legiats generals de la Universitat i les seves comissions. 
• Als òrgans col·legiats de les unitats acadèmiques i les seves comissions, que 

inclouen els centres docents, els departaments, els instituts universitaris de 
recerca, l’Escola de Doctorat, l’Institut de Ciències de l’Educació o altres unitats 
acadèmiques. 

• Als òrgans col·legiats de les unitats transversals de gestió (UTG), dels campus i de 
les unitats operatives. 

• Als òrgans col·legiats del Consell de l’Estudiantat i el Consell de Doctorands i 
Doctorandes. 

• Als òrgans col·legiats d’UPC Alumni. 
 
Aquest reglament no s’aplica: 

• Al Claustre Universitari i al Consell Social, i a les comissions de tots dos òrgans. 
• A la Junta Electoral de la Universitat i a les juntes electorals de les unitats 

acadèmiques. 
• Als òrgans col·legiats de les delegacions d’estudiants. 

 
Article 3. Celebració de sessions presencials o a distància 

Els òrgans col·legiats de la UPC inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest reglament es 
poden convocar, poden quedar constituïts vàlidament, poden celebrar les sessions, 
poden adoptar els acords i poden remetre les actes corresponents tant de manera 
presencial com a distància. 

Els secretaris o secretàries dels òrgans col·legiats han de garantir de manera efectiva els 
drets de tots els membres de l’òrgan i, en especial, han de vetllar per la protecció de les 
dades personals i la garantia dels drets digitals. 
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Article 4. Tipologia de reunions a distància 

4.1 Les sessions a distància s’han de dur a terme de manera sincrònica. 

4.2 Excepcionalment, les sessions a distància poden tenir lloc de manera asincrònica, 
quan per la urgència de l’acord o els acords que s’hagin d’adoptar no es pugui celebrar 
una sessió sincrònica. 

4.3 Les sessions sincròniques són les sessions en les quals han de coincidir 
necessàriament els membres de l’òrgan assistents en el mateix moment i en temps real 
per deliberar i adoptar els acords, mitjançant videoconferència o audioconferència. 

4.4 Les sessions asincròniques són les sessions en què no és obligatori que coincideixin 
en el mateix moment els membres de l’òrgan assistents per deliberar i adoptar els 
acords, com poden ser les que es fan per correu electrònic o mitjans equivalents. En les 
sessions asincròniques, els membres de l’òrgan assistents poden participar‐hi amb 
intervencions successives, dins dels límits temporals marcats per la presidència de 
l’òrgan. 
 
Article 5. Mitjans per celebrar les sessions 

5.1 Es consideren mitjans electrònics vàlids, entre altres, el correu electrònic 
institucional i les audioconferències i les videoconfèrencies mitjançant els entorns 
determinats per la Universitat. 
5.2 En les sessions que duen a terme els òrgans col·legiats a distància cal assegurar per 
mitjans electrònics, incloent‐hi també els telefònics i audiovisuals, la identitat dels 
membres, el contingut de les manifestacions, el moment en què es produeixen i, si 
s’escau, la interactivitat i la intercomunicació entre ells. 
 
Article 6. Convocatòries de sessions a distància 

6.1 La proposta de celebrar sessions a distància correspon a qui el reglament de 
funcionament de l’òrgan col·legiat atribueixi la iniciativa per proposar les convocatòries. 

6.2 El president o presidenta de l’òrgan col·legiat o qui determini el seu reglament de 
funcionament convoca les sessions de la manera que preveu el mateix reglament de 
funcionament de l’òrgan. 

6.3 En el cas de les sessions dels òrgans col·legiats en què es permet l’assistència de 
mitjans de comunicació o públic en general, s’entén que hi poden assistir amb la limitació 
del màxim de connexions que permeti l’eina informàtica que s’utilitzi. 
 
Article 7. Contingut de la convocatòria 

Les convocatòries de reunions a distància, a més dels requisits específics que estableixi el 
reglament de funcionament de l’òrgan, també han de preveure el següent: 
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a) Determinar si la sessió serà sincrònica o, excepcionalment, asincrònica. 
b) Els mitjans electrònics concrets amb què es desenvoluparà. 
c) L’hora d’inici de la sessió, la durada i també l’espai de temps durant el qual es 

podrà deliberar i, si escau, votar. 
d) Quan la proposta sigui asincrònica, per correu electrònic o per mitjans 

equivalents que permetin la interacció i la resposta diferida, les reunions a 
distància es poden perllongar vàlidament durant diverses hores o diversos dies. 
En aquest cas, la convocatòria n’ha d’establir el dia i l’hora d’inici i d’acabament, i 
ha d’indicar als membres de l’òrgan que una vegada hagi passat aquest termini 
les respostes no es consideraran vàlides. 

e) Determinar de manera precisa i detallada cada un dels punts de l’ordre del dia 
sobre els quals s’hauran de pronunciar els membres de l’òrgan. 

Article 8. Quòrum 

8.1 A les reunions a distància, quan la sessió es fa de manera sincrònica, per 
videoconferència o audioconferència, el secretari o secretària de l’òrgan calcula el 
quòrum mitjançant el registre de membres connectats a la videoconfèrencia o 
audioconferència. 

8.2 Quan la sessió es fa de manera asincrònica, per correu electrònic o mitjans 
equivalents, el secretari o secretària de l’òrgan calcula el quòrum segons les persones 
que hagin respost o intervingut a través del correu electrònic institucional o els mitjans 
equivalents. 

8.3 La norma per al quòrum ha de ser la que preveu amb caràcter general el reglament 
de funcionament de l’òrgan. 
 
Article 9. Desenvolupament de la sessió i deliberacions 

9.1 El president o presidenta de l’òrgan ha de garantir que es deliberi en les sessions 
dels òrgans col·legiats, abans d’adoptar els acords o iniciar les votacions. 

9.2 S’entén que les sessions que es duen a terme a distància se celebren al lloc on té 
la seu l’òrgan col·legiat o, si no en té cap, el lloc on està ubicada la presidència. 

9.3 Durant la sessió, els membres de l’òrgan poden desconnectar la càmera quan ho 
considerin convenient. 
 
Article 10. Adopció d’acords 

10.1 Els acords de les sessions a distància es poden aprovar per consens o mitjançant 
una votació. En el cas que s’aprovin mitjançant una votació, només es pot fer per vot 
escrit no secret o per vot secret. 

10.2 En els casos en què el vot sigui per escrit no secret, cada membre ha d’expressar 
el sentit del vot a través dels mitjans electrònics establerts i d’acord amb les instruccions 
organitzatives i tècniques que dicti la Secretaria General. 
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10.3 El vot secret l’emet cada membre a través dels mitjans electrònics adients que 
garanteixin el secret del vot i la fiabilitat i seguretat del sistema, d’acord amb les 
instruccions organitzatives i tècniques que dicti la Secretaria General. 
 
Article 11. Retransmissió i enregistrament de les sessions del Consell de Govern 

Tal com disposa el Reglament del Consell de Govern, les sessions d’aquest òrgan es 
retransmeten i s’enregistren amb àudio i vídeo. 

La retransmissió i l’enregistrament d’aquestes sessions es fa segons els termes i 
condicions previstos al seu reglament de funcionament. 

Durant el desenvolupament de les sessions, el secretari o secretària general pot adoptar 
les mesures pertinents per garantir el dret a la intimitat, la confidencialitat i la protecció 
de dades personals dels membres d’aquest òrgan i de terceres persones. 
 
Article 12. Enregistrament de veu i ús posterior 

12.1 En el cas que l’enregistrament de veu de les sessions dels òrgans col·legiats 
s’obtingui a partir de l’enregistrament de vídeo, una vegada obtingut l’enregistrament 
de veu s’ha de destruir l’enregistrament de vídeo. 

12.2 Quan l’enregistrament de veu de les sessions tingui com a finalitat que formi part 
de l’acta, el fitxer de l’enregistrament, juntament amb la certificació de la seva 
autenticitat i integritat expedida pel secretari o secretària de l’òrgan, i tots els 
documents en suport electrònic que s’utilitzin com a documents de la sessió, poden 
acompanyar l’acta, sense que calgui fer‐hi constar els punts principals de les 
deliberacions. 

En aquest cas, l’enregistrament de veu de les sessions s’ha de conservar de manera que 
es garanteixi la integritat, l’autenticitat i la traçabilitat dels fitxers electrònics 
corresponents, i que s’hi garanteixi l’accés als membres de l’òrgan col·legiat. 

Els documents en suport electrònic de la sessió que no són d’accés públic no es poden 
reproduir o difondre ni totalment ni parcialment. 

12.3 Quan l’enregistrament de veu de les sessions es fa amb l’objecte exclusiu que 
serveixi de suport instrumental per elaborar l’acta de la sessió, un cop aprovada el 
secretari o secretària de l’òrgan l’ha de destruir. 

12.4 A l’inici de cada sessió el secretari o secretària ha d’informar els assistents de la 
finalitat de l’enregistrament de veu i de l’ús consegüent que se’n farà. 
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TÍTOL II. SESSIONS MIXTES 
 
 
Article 13. Àmbit objectiu d’aplicació 

S’entén com a sessió mixta una reunió presencial a la que poden assistir a distància algun 
o alguns dels seus membres. 

L’objecte d’aquest reglament és regular la celebració de les sessions mixtes  i l’adopció 
dels acords dels òrgans col·legiats de la Universitat Politècnica de Catalunya amb les 
garanties necessàries que n’assegurin la identitat dels membres, la interactivitat i la 
intercomunicació entre ells, i la disponibilitat de mitjans electrònics durant la sessió. 
 
Article 14. Àmbit subjectiu d’aplicació 

Aquest reglament s’aplica: 

 Als òrgans col·legiats generals de la Universitat i les seves comissions, llevat del: 

- Claustre Universitari, el Consell Social, i  les comissions de tots dos òrgans. 
- La Junta Electoral de la Universitat i les juntes electorals de les unitats 

acadèmiques. 
- Òrgans col·legiats de les delegacions d’estudiants. 

 Als òrgans col·legiats de les unitats acadèmiques i les seves comissions, que inclouen 
els centres docents, els departaments, els instituts universitaris de recerca, l’Escola 
de Doctorat, l’Institut de Ciències de l’Educació o altres unitats acadèmiques. 

 Als òrgans col·legiats de les unitats transversals de gestió (UTG), dels campus i de les 
unitats operatives. 

 Als òrgans col·legiats del Consell de l’Estudiantat i el Consell de Doctorands i 
Doctorandes. 

 Als òrgans col·legiats d’UPC Alumni. 
 
Article 15. Celebració de sessions mixtes 

Els òrgans col·legiats de la UPC inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest reglament es 
poden convocar, poden quedar constituïts vàlidament, poden celebrar les sessions, 
poden adoptar els acords i poden remetre les actes corresponents de manera mixta. 

Els secretaris o secretàries dels òrgans col·legiats han de garantir de manera efectiva els 
drets de tots els membres de l’òrgan i, en especial, han de vetllar per la protecció de les 
dades personals i la garantia dels drets digitals. 

El president o secretari/secretària de l’òrgan han d’assistir presencialment. 
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Article 16. Tipologia de sessions  mixtes 

16.1 Les sessions mixtes només es poden celebrar de manera sincrònica. 

16.2 A les sessions sincròniques mixtes han de coincidir necessàriament els membres de l’òrgan 
assistents en el mateix moment i en temps real per deliberar i adoptar els acords, ja sigui 
presencialment, mitjançant videoconferència o audioconferència. 
 
Article 17. Mitjans per celebrar les sessions 

17.1 Es consideren mitjans electrònics vàlids per assistir de forma remota a les sessions mixtes, 
entre altres, les audioconferències i les videoconfèrencies mitjançant els entorns determinats 
per la Universitat. 

17.2 En les sessions mixtes que duen a terme els òrgans col·legiats cal assegurar per mitjans 
electrònics, incloent‐hi també els telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres, el contingut 
de les manifestacions, el moment en què es produeixen i, si s’escau, la interactivitat i la 
intercomunicació entre ells. 
 
Article 18. Convocatòries de sessions mixtes 

18.1 La proposta de celebrar sessions mixtes correspon a qui el reglament de funcionament de 
l’òrgan col·legiat atribueixi la iniciativa per proposar les convocatòries. 

18.2 El president o presidenta de l’òrgan col·legiat o qui determini el seu reglament de 
funcionament convoca les sessions de la manera que preveu el mateix reglament de 
funcionament de l’òrgan. 

18.3 Si el president o presidenta de l’òrgan col·legiat o qui determini el seu reglament de 
funcionament convoca la sessió de manera presencial i algun dels seus membres sol·licita 
realitzar la sessió a distància, s’aplicarà la regulació de les sessions mixtes si concorren alguna de 
les següents causes: 

- Mobilitat PAS, PDI i estudiantat 

- Permís de maternitat o paternitat 

- Permís per any sabàtic 

- Baixes per incapacitat temporal 

- Reducció de jornada per cura d’un menor o de persones dependents 

- Altres causes justificades que es puguin contemplar en el reglament de l’òrgan 

18.4 En el cas de les sessions dels òrgans col·legiats en què es permet l’assistència de mitjans de 
comunicació o públic en general, s’entén que hi poden assistir amb la limitació del màxim de 
connexions que permeti l’eina informàtica que s’utilitzi. 
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Article 19. Contingut de la convocatòria 

Les convocatòries de sessions mixtes, a més dels requisits específics que estableixi el reglament 
de funcionament de l’òrgan, també han de preveure el següent: 
 

a) Els mitjans electrònics concrets amb què es desenvoluparà. 
b) L’hora d’inici de la sessió, la durada i també l’espai de temps durant el qual es 

podrà deliberar i, si escau, votar. 
c) Determinar de manera precisa i detallada cada un dels punts de l’ordre del dia 

sobre els quals s’hauran de pronunciar els membres de l’òrgan. 

d) A la convocatòria de la sessió es determina el lloc de la celebració de la sessió per 
aquelles persones que vulguin assistir presencialment. 

Article 20. Quòrum sessions mixtes 

20.1 El quòrum serà constituït mitjançant el registre dels membres que assisteixen a la sessió 
presencial i pels membres que estiguin a distància connectats a la videoconferència o 
audioconferència. 

20.2 La norma per al quòrum ha de ser la que preveu amb caràcter general el reglament  de 
funcionament de l’òrgan. 
 
Article 21. Desenvolupament de la sessió i deliberacions 

21.1 El president o presidenta de l’òrgan ha de garantir que es deliberi en les sessions dels òrgans 
col·legiats, abans d’adoptar els acords o iniciar les votacions. 

21.2 Durant la sessió, els membres de l’òrgan poden desconnectar la càmera quan ho considerin 
convenient. 
 
Article 22. Adopció d’acords 

22.1 Els acords de les sessions mixtes es poden aprovar per consens o mitjançant una votació. En 
el cas que s’aprovin mitjançant una votació, només es pot fer per vot escrit no secret o per vot 
secret. 

22.2 En els casos en què el vot sigui per escrit no secret, cada membre ha d’expressar el sentit 
del vot a través dels mitjans electrònics establerts i d’acord amb les instruccions organitzatives i 
tècniques que dicti la Secretaria General. 

22.3 El vot secret l’emet cada membre a través dels mitjans electrònics adients que garanteixin 
el secret del vot i la fiabilitat i seguretat del sistema, d’acord amb les instruccions organitzatives 
i tècniques que dicti la Secretaria General. 
 
Article 23. Retransmissió i enregistrament de les sessions del Consell de Govern 

Tal com disposa el Reglament del Consell de Govern, les sessions d’aquest òrgan es retransmeten 
i s’enregistren amb àudio i vídeo. 
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La retransmissió i l’enregistrament d’aquestes sessions es fa segons els termes i condicions 
previstos al seu reglament de funcionament. 

Durant el desenvolupament de les sessions, el secretari o secretària general pot adoptar les 
mesures pertinents per garantir el dret a la intimitat, la confidencialitat i la protecció de dades 
personals dels membres d’aquest òrgan i de terceres persones. 
 
Article 24. Enregistrament de veu i ús posterior 

24.1 En el cas que l’enregistrament de veu de les sessions dels òrgans col·legiats s’obtingui a 
partir de l’enregistrament de vídeo, una vegada obtingut l’enregistrament de veu s’ha de destruir 
l’enregistrament de vídeo. 

24.2 Quan l’enregistrament de veu de les sessions tingui com a finalitat que formi part de l’acta, 
el fitxer de l’enregistrament, juntament amb la certificació de la seva autenticitat i integritat 
expedida pel secretari o secretària de l’òrgan, i tots els documents en suport electrònic que 
s’utilitzin com a documents de la sessió, poden acompanyar l’acta, sense que calgui fer‐hi constar 
els punts principals de les deliberacions. 

En aquest cas, l’enregistrament de veu de les sessions s’ha de conservar de manera que es 
garanteixi la integritat, l’autenticitat i la traçabilitat dels fitxers electrònics corresponents, i que 
s’hi garanteixi l’accés als membres de l’òrgan col·legiat. 

Els documents en suport electrònic de la sessió que no són d’accés públic no es poden reproduir 
o difondre ni totalment ni parcialment. 

24.3 Quan l’enregistrament de veu de les sessions es fa amb l’objecte exclusiu que serveixi de 
suport instrumental per elaborar l’acta de la sessió, un cop aprovada el secretari o secretària de 
l’òrgan l’ha de destruir. 

24.4 A l’inici de cada sessió el secretari o secretària ha d’informar els assistents de la finalitat de 
l’enregistrament de veu i de l’ús consegüent que se’n farà. 
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Disposició addicional primera. Aplicació directa 

Aquest reglament s'integra en les normes de funcionament dels òrgans col·legiats del 
seu àmbit d’aplicació, que l’han d’aplicar de manera directa i sense que calgui adaptar‐ 
hi els reglaments que en regulen l’organització i el funcionament. 
 
Disposició addicional segona. Instruccions organitzatives i tècniques 

S’habilita la Secretaria General perquè dicti instruccions organitzatives i tècniques per 
garantir la identificació dels assistents; la interactivitat i la intercomunicació, i la identitat i 
la integritat del vot, i, en el supòsit del vot secret, que garanteixin el secret i la fiabilitat i 
seguretat del sistema. 

En tot cas, l’adopció d’acords en votació secreta s’ha de fer mitjançant votació amb urna 
electrònica. S’hi han d’aplicar els preceptes de la Normativa de votació amb urna 
electrònica, que regulen els principis i garanties de la votació mitjançant una urna 
electrònica, l’emissió del vot, l’escrutini, l’arxiu i la destrucció del vot electrònic, i les 
incidències tècniques en tot allò que és aplicable a la votació d’un òrgan col·legiat. No 
s’han d’aplicar els preceptes que regulen la mesa electoral. 
 
Disposició addicional tercera. Sessions a distància del Claustre Universitari i el Consell 
Social i les seves comissions 

La normativa que regula les sessions a distància del Claustre Universitari, el Consell Social 
i les comissions de tots dos òrgans l’han d’aprovar aquests òrgans, si escau, o bé poden 
aprovar expressament l’aplicació d’aquest reglament per a les seves sessions a distància. 
 
Disposició addicional tercera (bis). Sessions mixtes del Claustre Universitari i Consell 
Social i les seves comissions 

La normativa que regula les sessions mixtes del Claustre Universitari, el Consell Social i 
les comissions de tots dos òrgans l’han d’aprovar aquests òrgans, si escau,  o bé poden 
aprovar expressament l’aplicació d’aquest reglament per a les seves sessions mixtes. 
 
Disposició addicional quarta. Sessions a distància de la Junta Electoral de la Universitat i 
de les juntes electorals de les unitats acadèmiques 

La normativa que regula les sessions a distància de la Junta Electoral de la Universitat i 
de les juntes electorals de les unitats acadèmiques l’ha d’aprovar el Claustre Universitari, 
si escau,  o bé pot aprovar expressament l’aplicació d’aquest reglament per a les seves 
sessions a distància. 
 
Disposició addicional quarta (bis). Sessions mixtes de la Junta Electoral de la Universitat 
i de les juntes electorals de les unitats acadèmiques 

La normativa que regula les sessions mixtes de la Junta Electoral de la Universitat i de les 
juntes electorals de les unitats acadèmiques l’ha d’aprovar el Claustre Universitari, si 
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escau, o bé pot aprovar expressament l’aplicació d’aquest reglament per a les seves 
sessions mixtes. 
 
Disposició addicional cinquena. Tribunals de selecció i provisió de llocs de treball, 
tribunals de treballs de fi de grau, treballs de fi de màster i tesis doctorals, i altres 
òrgans col·legiats 

Els tribunals de selecció i provisió de llocs de treball, els tribunals de treballs de fi de 
grau, treballs de fi de màster i tesis doctorals, les meses de contractació o altres òrgans 
col·legiats de naturalesa similar, a més de les sessions presencials poden celebrar 
reunions a distància. 

Les reunions a distància d’aquests òrgans només poden ser sincròniques. 

Els presidents o presidentes dels tribunals, meses de contractació o altres òrgans 
col·legiats de naturalesa similar són les persones competents per convocar les sessions 
a distància d’aquests òrgans. 

En cas que les sessions d’aquests tribunals, meses de contractació o òrgans col·legiats 
de naturalesa similar hagin de ser públiques, s’haurà de vetllar perquè les persones 
interessades hi puguin assistir, tenint en compte la limitació del màxim de connexions 
que permeti l’eina informàtica emprada. Així mateix, si el president o presidenta de 
l’òrgan ho considera necessari pot convocar una altra sessió a distància en què els 
membres de l’òrgan puguin deliberar en privat. 

Aquests òrgans col·legiats han d’aplicar, en primer lloc, la pròpia normativa que regula 
el funcionament de les seves sessions a distància , que ha d’haver aprovat l’òrgan 
competent. A manca d’una regulació específica, han d’aplicar aquest reglament, amb les 
adaptacions necessàries per aconseguir el millor funcionament, llevat dels preceptes 
que, per les característiques especials d’aquests òrgans col·legiats, no siguin aplicables 
materialment. 
 
Disposició addicional cinquena (bis). Tribunals de selecció i provisió de llocs de treball, 
tribunals de treballs de fi de grau, treballs de fi de màster i tesis doctorals, i altres 
òrgans col·legiats 

Els tribunals de selecció i provisió de llocs de treball, els tribunals de treballs de fi de 
grau, treballs de fi de màster i tesis doctorals, les meses de contractació o altres òrgans 
col·legiats de naturalesa similar, podran aprovar, si escau, les sessions mixtes. 

Les sessions mixtes d’aquests òrgans només poden ser sincròniques. 

Els presidents o presidentes dels tribunals, meses de contractació o altres òrgans 
col·legiats de naturalesa similar són les persones competents per convocar les sessions 
mixtes d’aquests òrgans. 

En cas que les sessions d’aquests tribunals, meses de contractació o òrgans col·legiats 
de naturalesa similar hagin de ser públiques, s’haurà de vetllar perquè les persones 
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interessades hi puguin assistir, tenint en compte la limitació del màxim de connexions 
que permeti l’eina informàtica emprada. Així mateix, si el president o presidenta de 
l’òrgan ho considera necessari pot convocar una altra sessió mixta en què els membres 
de l’òrgan puguin deliberar en privat. 

Aquests òrgans col·legiats han d’aplicar, en primer lloc, la pròpia normativa que regula 
el funcionament de les seves sessions mixtes , que ha d’haver aprovat l’òrgan 
competent.  A manca d’una regulació específica, han d’aplicar aquest reglament, amb les 
adaptacions necessàries per aconseguir el millor funcionament, llevat dels preceptes 
que, per les característiques especials d’aquests òrgans col·legiats, no siguin aplicables 
materialment. 

 

Disposició transitòria primera. Aplicació al Consell Social, al Claustre Universitari i les 
seves comissions, a la Junta Electoral de la Universitat i a les juntes electorals de les 
unitats acadèmiques 
 
1. La voluntat de protegir la salut de les persones i la seguretat en el treball i raons 

d’urgència en la celebració de les sessions d’aquests òrgans justifiquen l’aplicació 
transitòria d’aquest reglament al Consell Social i al Claustre Universitari i les seves 
comissions, i també a la Junta Electoral de la Universitat i les juntes electorals de les 
unitats acadèmiques. 

 
2. Tal com disposa el Reglament del Claustre Universitari de la Universitat Politècnica 

de Catalunya, les sessions d’aquest òrgan són públiques i retransmeses (àudio i 
vídeo), i també poden ser objecte d’un enregistrament permanent. Durant aquest 
període transitori també serà aplicable el que preveu l’article 11 d’aquest reglament 
a les sessions del Claustre Universitari i les seves comissions. 

3. En la propera sessió, ordinària o extraordinària, el Claustre Universitari haurà 
d’aprovar, si escau, el reglament de sessions a distància  del Claustre Universitari,        de 
la Junta Electoral de la Universitat i de les juntes electorals de les unitats 
acadèmiques, o bé aprovar expressament l’aplicació d’aquest reglament per a les 
sessions a distància d’aquests òrgans. 

 
4. En la propera sessió, ordinària o extraordinària, el Consell Social haurà d’aprovar, si 

escau, el reglament de sessions a distància del Consell Social i les seves comissions, 
o bé aprovar expressament l’aplicació d’aquest reglament per a les seves sessions a 
distància. 

 

Disposició transitòria primera (bis). Aplicació al Consell Social, al Claustre Universitari 
i les  seves comissions, a la Junta Electoral de la Universitat i a les juntes electorals de 
les unitats acadèmiques 
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1. En la propera sessió, ordinària o extraordinària, el Claustre Universitari podrà 
aprovar, si escau, la regulació de les sessions  mixtes del Claustre Universitari, de la Junta 
Electoral de la Universitat i de les juntes electorals de les unitats acadèmiques, o bé 
aprovar expressament l’aplicació de l’acord XXXXX per a les sessions mixtes 
d’aquests òrgans. 

 
2. En la propera sessió, ordinària o extraordinària, el Consell Social podrà aprovar, si 

escau, la regulació de les sessions mixtes del Consell Social i les seves comissions, o 
bé aprovar expressament l’aplicació l’acord XXXXX per a les seves sessions mixtes. 

 
Disposició transitòria segona. Aplicació als òrgans col·legiats de les delegacions 
d’estudiants 
 
1. En el termini de dotze mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest reglament, les 

juntes de centres docents, a proposta de les delegacions d’estudiants, hauran 
d’aprovar la normativa de regulació de les sessions a distància i mixtes dels òrgans 
col·legiats de les delegacions d’estudiants, o bé aprovar expressament, a proposta 
de la delegació d’estudiants, l’aplicació de l’acord XXXXX per a les seves sessions a 
distància i mixtes. 

 
2. Fins que es doni compliment al previst al punt anterior, si escau, a les sessions de la 

Delegació d’estudiants s’aplicarà transitòriament el reglament de les sessions a 
distància i mixtes. 

 
3. Els centres docents han de facilitar mitjans a les delegacions d’estudiants perquè els 

seus òrgans col·legiats puguin celebrar les sessions a distància. 
 
Disposició derogatòria. Derogació dels apartats 3 i 4 de l’article 7 del Reglament d’ús 
de mitjans electrònics en l’àmbit de la UPC 

Aquest reglament deroga els apartats 3 i 4 de l’article 7 del Reglament d’ús dels mitjans 
electrònics en l’àmbit de la UPC, aprovat per l’Acord núm. 16/2013, del Consell de 
Govern. 
 
Disposició final primera. Extinció dels efectes de les resolucions i acords de reunions a 
distància adoptats de manera excepcional durant el període d’estat d’alarma i crisi 
sanitària 

Aquest reglament deixa sense efectes la Resolució 553/2020, de celebració excepcional 
de reunions a distància, i totes les seves modificacions, en particular: 

• La 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. 
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• La Resolució 624/2020 de modificació de la 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, i de publicació del text 
consolidat. 

 
• L’Acord CG/2020/04/12, de 3 de juny de 2020, del Consell de Govern, pel qual 

s’aprova la modificació del la 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, modificada per la Resolució 624/2020 de 16 d’abril. 

 
• La Resolució 924/2020 de modificació de la Resolució 553/2020, de 19 de març, 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 pel Reial Decret 463/2020, 
de 14 de març, i, en el seu cas, les pròrrogues que es puguin adoptar; modificada per 
la Resolució 24/2020, de 16 d’abril, i per l’Acord CG/2020/04/12 de 3 de juny. 

 
Disposició final segona. Entrada en vigor 

Aquest reglament entra en vigor en la data en què l’hagi aprovat el Consell de Govern. 
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