Aplicació del Reglament de
les sessions a distància a la
Delegació d’Estudiants de
l’EETAC
Acord JE/2021/02/07, de 28 de juny de 2021, de la Junta
d’Escola de l’EETAC, pel qual s’aprova l’aplicació del
Reglament de les sessions a distància a la Delegació
d’Estudiants de l’EETAC

ACORD DE LA JUNTA D’ESCOLA DE L’EETAC PEL QUAL S’APROVA
L’APLICACIÓ DEL REGLAMENT DE LES SESSIONS A DISTÀNCIA DELS
ÒRGANS COL·LEGIATS A LES SESSIONS DES ÒRGANS COL·LEGIATS DE LA
DELEGACIÓ D’ESTUDIANTS DE L’EETAC

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. Per això totes les sessions dels òrgans col·legiats de la
Universitat eren únicament presencials.
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 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 i les seves pròrrogues. Aquesta primera resolució es va modificar
amb la Resolució del rector 624/2020, de 16 d’abril; l’Acord del Consell de Govern
CG/2020/04/12, i la Resolució del rector 924/2020, de 12 de juny.
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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 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 d’aquests darrers mesos de celebració de sessions a distància dels
òrgans col·legiats ha estat molt enriquidora i ha tingut 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. El Reglament de la Delegació d’Estudiants de l’EETAC, aprovat per acord
JE/2020/02/05, de Junta d’Escola el 27 de maig de 2020, i modificat per acord
JE/2020/03/04, de Junta d’Escola el 29 de juliol de 2020, no contempla que les
reunions puguin tenir lloc a distància.
9. Per l’acord CG/2020/07/11, de 12 de novembre de 2020, el Consell de Govern, ha
aprovat el Reglament de les sessions a distància dels òrgans col·legiats.
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FONAMENTS DE DRET
L’article 98 dels Estatuts de la UPC estableix que és competència de la junta del centre
docent l’aprovació del reglament de la delegació d’estudiants.
El Reglament de les sessions a distància dels òrgans col·legiats, aprovat pel Consell de
Govern de 12 de novembre de 2020 preveu en la Disposició transitòria segona que “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 dels òrgans col·legiats de les
delegacions d’estudiants, o bé aprovar expressament, a proposta de la delegació
d’estudiants, l’aplicació d’aquest reglament per a les seves sessions a distància. “

D’acord amb el tot això, la Junta d’Escola de l’EETAC pren el següent
ACORD
Aprovar l’aplicació del Reglament de les sessions a distància dels òrgans col·legiats,
aprovat pel Consell de Govern el 12 de novembre de 2020, a les sessions dels òrgans
col·legiats de la Delegació d’estudiants de l’EETAC.

Castelldefels, 28 de juny de 2021
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