
AVANCEM DES DE LA
SECRETARIA GENERAL

4 de març de 2021

Margarida Espona Donés

secretaria.general@upc.edu



Funcions de la Secretaria General
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Funcions de la Secretaria General

Política de transparència

Impuls a l’administració 
electrònica

Protecció de dades

Òrgans de govern

Processos electorals

Desenvolupament
estatutari
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ÒRGANS DE 
GOVERN



Sessions a distància dels òrgans col·legiats

Sessions a distància des de 
l’1 d’abril de 2019

Aprovació del Reglament de les 
sessions a distància dels òrgans 
col·legiats 
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Òrgans de govern



Període desembre 2019-novembre 2020

Sessions a distància dels òrgans col·legiats
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Òrgans de govern

Nombre de sessions

1

8

6
7

CLAUSTRE 
UNIVERSITARI

CONSELL DE 
GOVERN

CONSELL 
SOCIAL

CONSELL 
ACADÈMIC



Període desembre 2019-novembre 2020

Sessions a distància dels òrgans col·legiats
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Òrgans de govern

Nombre d’acords

3

248

103

CLAUSTRE 
UNIVERSITARI

CONSELL DE 
GOVERN

CONSELL 
SOCIAL



Implementació de 
les votacions per a 
l’adopció d’acords 
en les sessions a 

distància

Implementació de la votació 
amb urna electrònica per als 
acords d’òrgans col·legiats 

d’universitat i d’òrgans 
col·legiats d’unitats 

acadèmiques per votació 
secreta
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0
14

35

21*

1Q 2Q 1Q 2Q

2019-2020 2020-2021

Òrgans de govern

* Dades
provisionals

Acords d’òrgan per votació secreta amb urna electrònica



Ampliació de funcionalitats de l’aplicació de Govern
UPC: quòrum i votació no secreta
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Òrgans de govern



Reestructuració 
i actualització

Actuacions per oferir formació i eines als
secretaris i secretàries de les unitats acadèmiques

• Portal per als secretaris i secretàries de les unitats
acadèmiques com a plataforma d’eines de suport
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Òrgans de govern



#740 tiquets
Febrer 2020-febrer 2021
https://demana.upc.edu/rectorat/

Implantació de la plataforma de gestió de peticions
Demana

• Permet millorar la gestió i traçabilitat de les consultes
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Òrgans de govern



Reunions periòdiques 
amb els secretaris i 
secretàries de les 

unitats acadèmiques

Les consultes rebudes 
han permès copsar els 
temes d’interès per al 
desenvolupament de 
les funcions pròpies 
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Òrgans de govern



Cicle formatiu sobre les competències dels
secretaris i secretàries d’unitats acadèmiques

en col·laboració amb l’Àrea de Serveis Jurídics
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Òrgans de govern



 Ha despertat molt interès
 Ha tingut una bona valoració
 S’han recollit temes 

d’interès per a properes 
edicions

Mòdul 1
Sistema 

normatiu de les 
universitats

Mòdul 2
Funcions del 
secretari/ària 
d’un òrgan 
col·legiat

Mòdul 3
Protecció de 

dades i 
transparència

Òrgans de govern

73,58%

81,13%

73,58%

Percentatge d’assistència sobre el nombre de secretaris/es d’unitat

Mòdul 1 Mòdul 2 Mòdul 3



Òrgans de govern
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Tallers formatius per incentivar la incorporació de 
les unitats a la plataforma Govern UPC 

en col·laboració amb TIC

Febrer-novembre 2020
4 edicions de 2 sessions

Assistents: 71

Adreçat a les persones que gestionen la plataforma



PROCESSOS
ELECTORALS



Actuacions sobre el marc normatiu
• Definició de la participació del PAS de les UTG en els

processos electorals de les unitats acadèmiques.

• Aprovació de la Normativa de votació amb urna
electrònica
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Processos electorals



18

22

2

30

15*

1Q 2Q 1Q 2Q

2019-2020 2020-2021

Processos electorals

* Dades
provisionals

Processos electorals amb urna electrònica



Actuacions per a la millora dels processos

Projecte d’aplicació per a 
la generació dels censos 
electorals (ACEL)

Permetrà l’obtenció dels
censos per sectors de
manera àgil a partir de les
dades proveïdes pels
sistemes de gestió de
l’Àrea de Personal i l’Àrea
de Gestió Acadèmica
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Processos electorals



Actuacions 
per a la 

millora dels 
processos

Anàlisi de models 
de gestió de la 
configuració i 
l’escrutini de 

l’urna electrònica

Nova versió de 
l’aplicació gestora 

de processos 
electorals (GPEU)
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Processos electorals



Processos electorals

Nou web d’accés únic a la informació electoral per
al procés d’elecció dels representants al Claustre
Universitari

Presentació de 
candidatures 

Presentació de 
reclamacions

Formularis específics 
habilitats al registre 

electrònic
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DESENVOLUPAMENT
ESTATUTARI



Acord de creació de l’Institut de Matemàtiques
de la UPC-BarcelonaTech (IMTech)

Col·laboració amb l’Àrea de Serveis Jurídics
per a l’actualització de normatives

Desenvolupament estatutari

23



POLÍTICA DE 
TRANSPARÈNCIA
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Política de transparència



Ranking Universidades 2019

Política de transparència

https://www.compromisoytransparencia.com/rankings-de-transparencia/sector/universidades


Universitat Politècnica de Catalunya

Política de transparència



Accions de millora en la transparència

• Auditoria externa sobre l’accés a la informació i
actualització del portal UPC Transparent, per a la
publicitat activa

• Actuacions per millorar tres estàndards vinculats
al Consell Social
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Política de transparència



Política de transparència

Actuacions fetes per a la millora de la 
informació pública

Millora del web Govern 
i representació

Formulari de peticions 
d’accés a la informació 
pública a través del 
registre electrònic de la 
UPC
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ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA



Actuacions 
sobre el marc 

normatiu

Política 
d’identitat i 
signatura
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Administració electrònica



Administració electrònica

Actuacions per a la millora dels
processos administratius
• Implementació de la signatura electrònica dels

certificats acadèmics oficials mitjançant el portafirmes

• Definició i posada en marxa del procés de signatura
digital i posterior arxiu de la documentació dels
òrgans col·legiats des de l’aplicació de Govern UPC al
GDOC

• Projecte de gestió de càrrecs: anàlisi i redisseny dels
processos de nomenament i cessament d’òrgans de
govern unipersonals, membres d’òrgans col·legiats i
representants en altres òrgans
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PROTECCIÓ
DE DADES



Protecció de dades

Actuacions en l’àmbit de la 
protecció de dades personals

• Actuacions destacades COVID-19:

• Protocols de tractament de les dades personals en
els models de teletreball, docència online, avaluació
a distància, reunions a distància, actes a distància

• Criteris de gestió de les dades personals en relació
amb l’afectació per la COVID-19
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Protecció de dades

Principals actuacions previstes
• Definir i implementar un registre de les activitats en

l’àmbit de la recerca. Definir els criteris de protecció de
dades personals que cal seguir a l’hora de fer els projectes
de recerca, les tesis doctorals i els treballs acadèmics

• Auditoria bianual de protecció de dades personals

• Definició i implantació d’un model d’avaluació d’impacte
relativa al tractament de dades personals.

• Formació online per al personal que intervé en el
tractament de dades personals i, especialment, de les
persones que tenen atribuïdes responsabilitats en aquesta
matèria dins de l’organització
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DEBAT
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