Ratificació de les resolucions
dictades pel rector

Acord CG/2020/05/02, de 2 de juliol de 2020, del Consell de
Govern, pel qual es ratifiquen les resolucions dictades pel rector

Rector

ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PEL QUAL ES RATIFIQUEN LES RESOLUCIONS
DICTADES PEL RECTOR

FETS I FONAMENTS DE DRET

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Amb data 12 de juny el rector va dictar la resolució 924/2020 de 12 de juny de
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 declarats per Reial Decret 463/2020, de
14 de març, i, en el seu cas, les prorrogues que es puguin adoptar: modificada
per al resolució 624/21020, de 16 d’abril, i per l’acord CG/2020/04/12 de 3
juny.
5. Al Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria

sanitària i administrativa s’estableix que “es manté la vigència dels articles 5, 6 i
disposició addicional tercera del Decret llei 8/2020, 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.”
En particular,
“...respecte de l'article 6 és el resultat de la constatació del fet que la utilització de mitjans
electrònics en sessions d'òrgans de govern resulta necessària, ja que l'evidència clínica en
el context de la pandèmia aconsella l'adopció de mesures de distanciament físic com a
acció preventiva en tots els àmbits on sigui possible. En paral∙lel, l'evolució tecnològica
posa a l'abast de les entitats els recursos per garantir la seguretat i la confidencialitat en
el procés de presa de decisions a distància amb plenes garanties, que en cap cas les
comprometen ni qüestionen el model de funcionament dels òrgans col∙legiats en cap
extrem. Actualment, doncs, es constata plena solvència de les solucions tecnològiques
disponibles per no amenaçar cap dret ni garantia en els termes que estableix la normativa.
La mesura proposada també resulta congruent amb la legislació bàsica i la tendència a la
implantació efectiva de l'administració electrònica. D'altra banda, qualsevol nova
incidència en l'evolució de la crisi sanitària que pugui requerir accions de confinament no
pot posar en risc la continuïtat en el funcionament de les entitats i del conjunt d'òrgans
susceptibles de resultar instruments clau per a donar‐hi una resposta socialment
responsable i sota plenes garanties jurídiques.
En virtut del que precedeix, el Consell de Govern
ACORDA:
Únic.‐ Ratificar la resolució 924/2020 de 12 de juny de 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 declarats per Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, i, en el seu cas, les pròrrogues que es puguin adoptar:
modificada per al resolució 624/21020, de 16 d’abril, i per l’acord CG/2020/04/12 de 3
juny que consta a l’annex 1.

Barcelona, 2 de juliol de 2020

Annex: I

RESOLUCIÓ

NÚM.

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 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, I
PER L’ACORD CG/2020/04/12 DE 3 DE JUNY.

ANTECEDENTS DE FET I FONAMENTS DE DRET

1.- El rector de la UPC va dictar 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 per Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i
en el seu cas les pròrrogues que es puguin adoptar, que es va modificar per Resolució
624/2020, de 16 d’abril i per Acord CG/2020/04/12, de 3 de juny.

2.- L’article 1 del Reial decret 555/2020, de 5 de juny, pel que es prorroga l’estat
d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada por el COVID-19
(publicat al BOE núm. 169 de 6.6.2020) ha prorrogat l’estat d’alarma fins a les 00:00
hores del dia 21 de juny de 2020

3.- Des de l’entrada en vigor de la resolució de celebració excepcional de reunions a
distància dels òrgans col·legiats de la UPC s’han desenvolupat sessions amb un
resultat satisfactori, la qual cosa ha permès donar continuïtat a l’activitat de la
Universitat, dins de la situació extraordinària de crisi sanitària en la que ens trobem,
i ha contribuït a garantir la prestació del servei públic de l’educació superior que
presta la Universitat, en la mesura que ha estat possible.

4. El

Consell de Govern va aprovar el Pla de desconfinament i de reactivació

progressiva de l’activitat a la UPC (Acord CG/2020/03/03, de 14 de maig de 2020).
Aquest Pla estableix els criteris generals per a la reactivació de l’activitat de la UPC
en format presencial, a partir del moment en el que les autoritats competents
l’autoritzin. El Pla preveu quatre fases de desconfinament, fins poder arribar a un
estadi de normalitat quant a activitat, però amb mesures de seguretat i vigilància
continuada de l’evolució de la crisi sanitària (fase anomenada de normalitat).

5. Per tant, un futur aixecament de l’estat d’alarma no implica la finalització del Pla
de desconfinament. S’aplicaran les mesures i restriccions detallades al Pla i a les
seves normes d’execució vigents en cada moment en funció de l’evolució de la crisi
sanitària.
6. D’acord amb el punt primer de la Resolució de celebració excepcional de reunions
a distància el seu àmbit temporal d’aplicació es limita al període de durada de l’estat
d’alarma. Ara bé, i atès que l’aixecament de l’estat d’alarma donarà lloc a una
situació de transitorietat cap a la normalitat, es fa necessari possibilitar als òrgans
col·legiats que després de l’aixecament de l’estat d’alarma, i en funció de les seves
necessitats i situació, puguin continuar celebrant les sessions a distància o de manera
presencial amb totes les mesures i garanties de prevenció i seguretat de la salut de
les persones.

7. Al document de “Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad
universitaria para adaptar el curso 2020-2021 a una presencialidad adaptada”, com
a aspectes generals a tenir en compte en l’organització del centres es preveu que les
reunions del professorat es realitzaran preferentment de manera no presencial
sempre que sigui possible, i en cas de no ser possible s’ha de respectar les mesures
de prevenció.

En virtut del que precedeix, i d’acord amb les competències que m’atorga la legislació
vigent i les que em va conferir el Consell de Govern mitjançant Acord CG/2020/02/02,

d’1 d'abril de 2020, pel qual s’aprova el suport a les instruccions i resolucions
adoptades pel rector de la UPC com a conseqüència de la crisi sanitària provocada
pel coronavirus COVID-19 i la declaració de l'estat d'alarma,

RESOLC,

PRIMER. - Modificar l’àmbit objectiu d’aplicació de la Resolució 553/2020,
de 19 de març; modificada per la Resolució 624/2020, de 16 d’abril, i
per l’Acord CG/2020/04/12, de  de juny.

S’afegeixen els apartats tercer i quart al punt primer de la Resolució 553/2020 de 19
de març; modificada per la Resolució 624/2020, de 16 d’abril, i per l’Acord
CG/2020/04/12, de 3 de juny, que queden redactats de la següent manera

“PRIMER. Àmbit objectiu

1.3 A partir de l’aixecament de l’estat d’alarma el president o presidenta
de l’òrgan col·legiat podrà convocar reunions a distància o presencials,
sempre que no contradigui el que estableix el Pla de desconfinament i de
reactivació progressiva de l’activitat a la UPC i les seves normes
d’execució, i que s’apliquin les mesures de prevenció i seguretat de la
salut de les persones establertes.

1.4 El règim de convocatòries i funcionament de les sessions presencials
dels òrgans col·legiats, es regirà pel previst als seus reglaments i
normatives de funcionament.

SEGON. - Modificar l’àmbit temporal d’aplicació de la Resolució 553/2020,
de 19 de març; modificada per la Resolució 624/2020, de 16 d’abril, i per
l’Acord CG/2020/04/12, de 3 de juny.

Es modifica el punt segon de la Resolució 553/2020 de 19 de març; modificada per
la Resolució 624/2020, de 16 d’abril, i l’Acord CG/2020/04/12, de 3 de juny, que
queda redactat de la següent manera:

“SEGON. Àmbit temporal d’aplicació

Aquesta resolució s’aplica:

a) Durant el període de durada de l’estat d’alarma, declarat per Reial
decret 463/2020, de 14 de març, i les seves pròrrogues.

b) Un cop aixecat l’estat d’alarma, fins que el Consell de Govern acordi
l’extinció de la seva aplicació, tenint en compte l’evolució de la crisi
sanitària.

TERCER. Entrada en vigor
Aquesta modificació entrarà en vigor a partir de la data de la seva publicació al web
de la UPC.
Barcelona,
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El rector
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