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Preàmbul
La  creació  de  l'Escola  de  Doctorat  de  la  Universitat  Politècnica  de  Catalunya  (UPC)  va  ser
aprovada pel Consell de Govern el dia 9 de febrer de 2012 (Document CG 32/2 2012). 

Aquest reglament s'ajusta a la memòria de creació de l'Escola de Doctorat de la UPC i al Real
decret 99/2011, pel que es regulen els ensenyaments oficials de doctorat a Espanya, i té com a
objecte regular l'organització i funcionament de l'Escola de Doctorat de la UPC. Una vegada sigui
aprovat pel Consell de Govern i es constitueixi la Junta de l'Escola de Doctorat, aquest òrgan
presentarà un reglament de règim intern que d'acord amb l'article 9.7 de l'esmentat Real Decret
99/2011 ha d'establir, entre d'altres aspectes els drets i deures dels doctorands i doctorandes, dels
tutors i tutores, dels directors i directores de tesis, i la composició i funcions de les comissions
acadèmiques dels seus programes.

Títol I. Organització i òrgans de govern

Capítol 1 Naturalesa, organització i funcions 

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte regular l'organització i el funcionament de l'Escola de Doctorat
de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Article 2. Naturalesa i organització

D’acord amb l’article 34 dels Estatuts l’Escola de Doctorat  de la UPC és la unitat  acadèmica
encarregada  de  l'organització,  coordinació  i  supervisió  dels  ensenyaments  que  condueixen  a
l'obtenció del títol de doctor o doctora a la UPC.

S'encarrega també dels processos administratius i de gestió corresponents, mitjançant personal
adscrit amb el suport d'altres unitats, així com exercir les funcions que li atribueixen els Estatuts de
la Universitat. 

L’Escola de Doctorat organitza la seva activitat mitjançant l’agrupació dels programes de doctorat
dins  d’àmbits  de  coneixement,  actualment  els  relacionats  a  la  disposició  transitòria  primera
d'aquest  reglament,  segons estableix  el  Consell  de Govern.  Aquesta  agrupació  en àmbits  de
coneixement estructura la Junta de l'Escola i permet treballar de manera comuna aspectes de
política  acadèmica,  imatge,  activitats,  valoració  de  rendiment  i  qüestions  generals  de  tipus
acadèmic i administratiu.

Article 3. Funcions

Les funcions de l’Escola de Doctorat són les detallades a l’article 35 dels Estatuts de la UPC.

També li corresponen les funcions que li atribueixen la legislació vigent, els Estatuts i la normativa
de la Universitat o les que li encomani el Consell de Govern.
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L’Escola de Doctorat dóna suport tècnic i assessorament normatiu a les unitats acadèmiques a les
unitats  d’administració  i  serveis  on  la  gestió  del  doctorat  està  totalment  o  parcialment
descentralitzada.

Capítol 2. Òrgans de govern i de representació

Secció 1. Disposicions generals

Article 4. Òrgans de govern i de representació

Els òrgans col·legiats i unipersonals de l’Escola de Doctorat són:

1. Òrgans col·legiats

a) La Junta

b) La Comissió Permanent

c) Les Comissions Acadèmiques

2. Òrgans unipersonals

a) El director o la directora

b) Els sotsdirectors o les  sotsdirectores 

c) El secretari o la secretària

d) Els  coordinadors  o  coordinadores  dels  programes  de  doctorat  que  formen part  de
l’oferta acadèmica de la Universitat.

Article 5. Dedicació i incompatibilitats dels òrgans unipersonals  

Ningú no pot ocupar simultàniament el càrrec de director o directora, sotsdirector o sotsdirectora i
secretari o secretària de l’Escola de Doctorat amb els següents altres càrrecs: rector o rectora,
vicerector o vicerectora, secretari o secretària general, gerent i, el de degà o degana, el de director
o directora,  el  de vicedegà o vicedegana,  el  de subdirector  o  subdirectora i  el  de secretari  o
secretària de les unitats acadèmiques.

Secció 2. La Junta 

Article 6.  Naturalesa

La Junta, presidida pel director o directora, és l'òrgan de govern de l'Escola de Doctorat i realitza
les  funcions  d'organització  i  gestió.  La  Junta  vetllarà  perquè  l’Escola  de  Doctorat  compleixi
adequadament totes les funcions que li atribueixen la normativa vigent, els Estatuts de la UPC i
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aquest reglament d’organització i funcionament.

La Junta actua  com a Comitè de Direcció, d’acord amb el previst a l'article 9.6 del Reial Decret
99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

Article 7. Composició

La Junta d'Escola està formada per:

Membres nats:

a) El director o la directora, que la presideix.

b) Els subdirectors o subdirectores

c) El secretari o la secretària, que ho és de la Junta.

d) La persona responsable d'administració i gestió de l'Escola de Doctorat o persona que
exerceixi les funcions.

e) El coordinador  o  coordinadora  de  cadascun  dels  programes  de  doctorat  que
s’imparteixen a la UPC

Membres electius:

a)  Representants de les entitats col·laboradores, reconegudes com a tal per la universitat i,
que participin en programes de doctorat de la UPC, que no representin més del 15% del
total de membres de la Junta. El rector o rectora, a proposta del director o directora de
l’Escola de doctorat o de la Junta, determinarà les entitats que aporten representants i, un
cop determinades, aquestes hauran de designar els seus representants

b) 1 representant del PAS adscrit a l’Escola de Doctorat.

c) 1coordinador o coordinadora (doctorand/a)  de cada un dels àmbits  de coneixement  de
l’Escola de Doctorat.

Article 8. Funcions de la Junta

En el marc dels Estatuts de la Universitat, són funcions de la Junta:

 Aprovar el pla estratègic de l’Escola de Doctorat en el marc de la planificació estratègica de
la Universitat.

 Sancionar l’informe de gestió de l’Escola de Doctorat que presenti el director o directora de
l’Escola de Doctorat.

 Fomentar accions per afavorir la direcció i el pla estratègic de l’Escola de Doctorat.
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 Proposar al Consell de Govern l’aprovació del Reglament d’organització i funcionament de
l’Escola de Doctorat i les seves modificacions.

 Proposar el Consell de Govern l’aprovació d’un reglament de règim intern que reguli els
drets i deures dels doctorands i doctorandes, dels tutors i les tutores i dels directors i les
directores de tesi així com la composició i les funcions de les comissions acadèmiques dels
programes de doctorat.

 Proposar al Consell de Govern la normativa acadèmica dels estudis de doctorat i les seves
modificacions. 

 Aprovar el document de disseny i implementació del sistema de qualitat dels programes de
doctorat i fer el seu seguiment.

 Proposar  al  Consell  de  Govern  l’aprovació  de  la  creació,  modificació  i  supressió  dels
programes de doctorat.

 Proposar al Consell de Govern la normativa relativa als premis extraordinaris de doctorat i
resoldre les convocatòries corresponents. 

 Reglamentar les comissions acadèmiques dels programes de doctorat, d’acord amb les
propostes facilitades per la direcció de l’Escola en el marc de la normativa de la Universitat.

 Proposar al Consell de Govern la creació, modificació o supressió d’àmbits de coneixement
de la Escola de Doctorat, per a la seva aprovació. 

 Proposar al Consell de Govern, per a la seva aprovació,  la proposta o modificació del codi
de bones pràctiques  (carta doctoral). 

 Aprovar la proposta del pressupost anual de funcionament que li correspon i aprovar, per
presentar al Consell de Govern, la relació de recursos personals i materials necessaris per
dur a terme les seves funcions. 

 Proposar iniciatives i aspiracions, i manifestar la seva opinió sobre qüestions que afectin a
l'Escola de Doctorat i el seu entorn.

Totes  les  funcions  que  li  atribueixen  la  legislació  vigent,  els  Estatuts  i  les  normatives  de  la
universitat, o que li encomani el Consell de Govern.

Article 9. Delegació de funcions.

9.1. La Junta pot delegar les seves funcions en la Comissió Permanent.

9.2. No es poden delegar les competències següents:

 Aprovar el pla estratègic de l’Escola de Doctorat en el marc de la planificació estratègica de
la Universitat.

 Proposar al Consell de Govern l’aprovació del Reglament d’organització i funcionament de
l’Escola de Doctorat i les seves modificacions.
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 Presentar al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau, la proposta de creació o
modificació del reglament de règim intern.

 Sancionar el informe de gestió de l'Escola de Doctorat que presenti el director o directora.

 La delegació i revocació de funcions

Article 10. Renovació de la Junta

El representant del PAS de la Junta es renova cada 4 anys. 

El mandat de la resta de membres de la Junta està vinculat a la permanència en el càrrec que
dona accés a la mateixa.

Secció 3. La Comissió Permanent

Article 11. Naturalesa

La Comissió Permanent és l’òrgan executiu i de representació permanent de la Junta. La presideix
el director o directora de l’Escola de Doctorat.

Article 12. Mandat

El mandat de la Comissió Permanent és el que s’estableix per a la Junta de l’Escola de Doctorat. 

Els membres electius de la Comissió Permanent es renoven quan finalitza la vigència del càrrec o
mandat pel qual són membres de la Junta, i cada vegada que es renoven els membres electius de
la Junta.

Article 13. Composició

La Comissió Permanent té la composició següent:

Membres nats.   

a) El Director/directora de l'Escola de Doctorat.

b) El Sotsdirector o sotsdirectora de l'Escola de Doctorat.

c) el Secretari/secretària de l'Escola de Doctorat.

d) La persona responsable dels serveis  d’administració i  gestió de l’Escola de Doctorat  o
persona que n’exerceixi les funcions.

e) El membre del PAS que forma part de la Junta.

Membres electius, elegits entre i pels membres de cada col·lectiu de la Junta.

a) 2 coordinadors dels programes de doctorat de cadascú dels àmbits de coneixement de
l’Escola de Doctorat
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b) 2 representants de les entitats col·laboradores que participen el programes de doctorat de
l’Escola.

c)  1 representant dels doctorands i doctorandes.

Article 14. Funcions

Correspon a la Comissió Permanent

 Vetllar perquè es compleixi aquest reglament i els acords adoptats en la Junta.

 Regular l’ús de la denominació de l’Escola i de la seva identitat corporativa en el marc de la
normativa de la Universitat.

 Crear les comissions consultives  que consideri oportunes.

 Elaborar el pla estratègic de l’Escola de Doctorat en el marc de la planificació estratègica
de la Universitat.

 Dissenyar  i  implementar  el  sistema de  qualitat  per  al  seguiment  de  les  activitats  i  els
resultats dels programes de doctorat.

 Aprovar la liquidació i la distribució anual del pressupost assignat a l’Escola de Doctorat.

 Autoritzar  les  partides  econòmiques  per  cobrir  les  necessitats  d’infraestructura  i
manteniment que no estiguin assignades en el pressupost anual de funcionament.

 Vetllar i procurar pel funcionament àgil de l’Escola de Doctorat d’acord amb la normativa
vigent.

 Fixar les activitats de formació transversal dels doctorands, i també regular les activitats
d’interès per a la seva formació en recerca.

 Afavorir la incorporació de doctors i doctores al sector empresarial, i la internacionalització
del doctorat.

 Avaluar el rendiment de les polítiques de beques i ajuts predoctorals de la Universitat i, si
escauen, fer propostes per millorar-ne l’eficàcia

 Proposar  al  rector  o  rectora,  perquè  l’aprovi,  la  composició  dels  tribunals  de  les  tesis
doctorals, previ informe de la comissió acadèmica del programa de doctorat en què es fan.

 Portar  o delegar per a que es porti a terme l’escrutini de les votacions del cum laude. 

 Resoldre les convocatòries corresponents dels Premis Extraordinaris de Doctorat.

 Establir els procediments que cal seguir per al reconeixement d'activitats formatives i altres
aspectes de la formació dels investigadors.
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 Establir els procediments de resolució de conflictes dins els estudis de doctorat.

 Fomentar accions per portar a terme la direcció i el pla estratègic de l’Escola de Doctorat.

 Proposar al Consell de Govern el nomenament d’un doctor o doctora honoris causa.

 Proposar iniciatives i aspiracions, i manifestar la seva opinió sobre qüestions que afectin a
l'Escola de Doctorat i el seu entorn.

 Proposar a la Junta entitats col·laboradores que poden participar amb l’Escola de Doctorat.

 Participar  en  el  procés  de  selecció,  formació,  avaluació  i  promoció  del  personal
d'administració i serveis adscrit, en els termes establerts en els Estatuts.  

 Proposar assumptes a incloure a l’ordre del dia de les sessions de la Junta.

Secció 4. Les Comissions Acadèmiques

Article 15. Les Comissions Acadèmiques

El Reglament de règim intern de l’Escola de Doctorat defineix la composició i  funcions de les
comissions acadèmiques dels programes de doctorat.

Secció 5.  Els coordinadors del programes de doctorat

Article 16. Els coordinadors del programes de doctorat

El Reglament de règim intern de l’Escola de Doctorat regula les seves funcions i el procediment de
designació.  

Secció 6. El director o directora

Article 17. Naturalesa 

D’acord amb l’article 91.1 dels Estatuts el director o directora exerceix la representació de l’Escola
de Doctorat i les funcions de direcció i gestió ordinàries.

Article 18. Funcions

Les funcions del director o directora són:

 Representar, dirigir, coordinar i supervisar les activitats de l’Escola de Doctorat i dels seus
serveis administratius.

 Vetllar pel compliment de la missió, els objectius, el pla estratègic i les funcions de l’Escola
de Doctorat.

 Elaborar, juntament amb el/s sotsdirector/s, secretari i cap d’administració, el pla  estratègic
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de l’Escola de Doctorat, i elevar per aprovació a la Junta.

 Nomenar i cessar als subdirectors o les subdirectores i al secretari o la secretària.

 Convocar i presidir la Junta i de la Comissió Permanent

 Executar i fer complir els acords de la Junta i de la Comissió Permanent.

 Supervisar el compliment per part del personal de l’Escola de Doctorat del codi de bones
pràctiques, així com adoptar les mesures necessàries per resoldre els problemes que es
puguin produir. 

 Potenciar la difusió d’experiències de bones pràctiques dins el doctorat.

 Gestionar  la  dotació  d’infraestructures  necessàries  per  a  l’Escola  de  Doctorat,  i  vetllar
perquè disposin dels mitjans necessaris.

 Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments en l’àmbit de les seves competències,
d’acord amb els límits que determini el Consell Social.

 Elaborar  i  sotmetre  a  la  sanció  de  la  Junta  l’informe  de  gestió  anual  de  l’Escola  de
Doctorat.

 Informar a la Junta de les propostes de designació dels coordinadors de programes de
doctorat.

 Potenciar el treball col·laboratiu entre els coordinadors de programes de doctorat així com
activitats  adreçades  a  la  formació  i  millora  continua  de  les  funcions  de  supervisió  i
tutorització dels directors i codirectors de tesis doctorals. 

 Promoure el pla estratègic de l’Escola de Doctorat.  

 Proposar  directrius  a  la  Junta  per  a  l'establiment  de  reglaments  de  les  comissions
acadèmiques dels programes de doctorat  

 Exercir totes les funcions pròpies de l’Escola de Doctorat no atribuïdes expressament en
els  Estatuts  de  la  Universitat  Politècnica  de  Catalunya,  o  en  la  normativa  que  els
desenvolupa, a altres òrgans de govern de l’Escola de Doctorat.

 Proposar el rector o rectora la signatura amb entitats públiques i privades dels convenis i
contractes de col·laboració a que fa referència l'article 164 dels Estatuts de la Universitat

 Les competències que la normativa vigent, els Estatuts, la resta de normativa de la UPC i
aquest reglament li atribueixin.

Article 19. Delegació de funcions

El  director  o directora de l’Escola de Doctorat  pot  delegar les seves funcions a favor  d’altres
òrgans unipersonals d’aquesta. 
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El director o directora de l’Escola de Doctorat no pot delegar les funcions següents:

 Representar l’Escola de Doctorat.

 Nomenar i cessar als subdirectors o les subdirectores i al secretari o la secretària.

 Convocar i presidir la Junta i la Comissió Permanent.

 Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments en l’àmbit de les seves competències,
d’acord amb els límits que el Consell Social determini.

Article 20. Elecció 

20.1. El director o directora és elegit per la Junta de l’Escola de Doctorat a proposta del rector o
rectora, entre el personal docent i investigador doctor amb vinculació permanent a la universitat, i
amb reconegut prestigi investigador contrastat d’acord amb la normativa vigent.

20.2 L’elecció  del  director  o  directora  de l’Escola  de  Doctorat  és  un  acord  d’òrgan col·legiat.
Aquestes  votacions  es  regeixen  pel  que  preveu  la  legislació  bàsica  reguladora  dels  òrgans
col·legiats, aquest reglament d’organització i funcionament i, supletòriament, l’article 98.2 i 3 del
Reglament electoral de la UPC.

20.3. Per a l’elecció de director o directora es requereix un quòrum de participació de la meitat
més un dels membres de la Junta, i el candidat per ser elegit ha d’obtenir com a mínim el suport
de més de la meitat dels vots emesos vàlidament. 

20.4. La papereta de votació ha de contenir el nom del candidat o candidata i l’opció de vot en
blanc. 

Article 21. Nomenament i mandat

1. El nomenament de director o directora correspon al rector o a la rectora.

2. El mandat de director o directora és de quatre anys i, en cap cas, no pot ser elegit més de
dos mandats de forma consecutiva per ocupar el càrrec.

Article 22. Vacant 

En cas de vacant per renúncia del director o directora o per les causes previstes en la legislació
vigent, en el termini d’un mes el rector o rector proposa un candidat o candidata. Un cop proposats
el candidat o candidata el subdirector o subdirectora que n’assumeix les funcions ha de convocar
eleccions a director o directora

Article 23. Cessament

El rector o rectora pot cessar el director o directora a proposta de la Junta de l’Escola de Doctorat. 

La proposta de cessament ha de ser presentada, como a mínim, per un terç del membres de la
Junta i  s’ha de votar  entre els  deu i  els trenta dies naturals  següents a la presentació de la
proposta. L’aprovació de la proposta requereix el vot favorable dels dos terços dels membres de la
Junta. 
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Si la Junta de l’Escola de Doctorat no aprova la proposta de cessament, les persones que la
signen no poden presentar cap altra fins al cap d’un any.

Secció 7. Els sotsdirectors o sotsdirectores

Article 24. Nomenament i cessament

El  director  o  directora,  atesa  la  Comissió  permanent  nomena  cessa  els  sotsdirectors  o
sotsdirectores i els assigna funcions, sense perjudici de les funcions que aquest reglament els
atribueixi.

Els subdirectors o subdirectores cessen en el moment en què el nou director o directora pren
possessió del càrrec.

Article 25. Funcions

25.1 Correspon als subdirectors o subdirectores les següents funcions:

 Assistir al director o directora en les seves funcions.

 Desenvolupar aquelles funcions que li delegui el director o directora.

 Qualsevol altra que li assignin els Estatuts. 

25.2 En cas d’absència,  malaltia,  vacant   o revocació del  director  o directora exercirà  com a
director o directora  en funcions el subdirector o subdirectora en qui hagi delegat. En cas de no
existir delegació les assumeix el sotsdirector o sotsdirectora que tingui  un nomenament més antic.

Secció 8. El secretari o secretària

Article 26.  Nomenament i cessament

El director o directora, atesa la Comissió Permanent, nomena i cessa el secretari o la secretària. 

El secretari o secretària també ho és de la Junta i de la Comissió Permanent.

El secretari o la secretària cessa en el moment en què el nou director o directora pren possessió
del càrrec.

El secretari o secretària continua en funcions fins que el nou secretari o secretària pren possessió
del càrrec.

Article 27. Funcions

El secretari o secretària té les següents funcions:

 Efectuar la convocatòria de les sessions dels òrgans col·legiats per ordre del president o la
presidenta.

 Organitzar els processos electorals dels òrgans col·legiats de l'Escola de Doctorat.
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 Donar fe dels acords i resolucions dels òrgans de govern de l'Escola de Doctorat.

 Redactar i custodiar les actes i, si s'escau, els enregistraments de les reunions dels òrgans
col·legiats que correspongui.

 Garantir  la difusió i  publicitat dels acords, resolucions, reglaments i  la resta de normes
generals de funcionament institucional entre els membres de la comunitat de l'Escola de
Doctorat.

 Expedir certificacions, consultes, dictàmens i acords aprovats.

 Elaborar la memòria anual de l'Escola de Doctorat.

 Altres funcions inherents al càrrec que li encomana la Junta, el director o directora o la
normativa de la universitat.

Capítol 3. Règim de funcionament dels òrgans col·legiats

Article 28. Convocatòries i sessions dels òrgans col·legiats

28.1.La Junta es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, dues vegades a l'any. La Comissió
Permanent es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, un cop per trimestre.

28.2.La convocatòria de les sessions ordinàries correspon al  president o presidenta de l’òrgan
col·legiat, es tramet amb una antelació mínima de set dies pels mitjans electrònics admesos per la
Universitat, i ha d’especificar el lloc, la data, l’hora i l’ordre del dia de la reunió.

A més, la convocatòria ha d’especificar el lloc o l’adreça d’accés als documents que corresponen a
l’ordre  del  dia,  que  s’ha  de  donar  a  conèixer  set  dies  abans  de  la  data  de  la  sessió.
Excepcionalment els documents que no es poden difondre amb l’antelació prevista han d’estar a
disposició dels membres de l’òrgan col·legiat, en tot cas, el dia hàbil anterior al de la sessió.

Els òrgans col·legiats també es poden reunir en sessió extraordinària si hi ha temes d’urgència
que ho justifiquin; en aquest cas la iniciativa correspon al seu president o presidenta o bé a un
quart dels membres.

28.3.Perquè  la  constitució  de  l’òrgan  col·legiat  sigui  vàlida  cal  la  presència  del  president  o
presidenta i el secretari o secretària, o, si s’escau, les persones que els substitueixen, i la meitat,
com a mínim dels membres de l’òrgan col·legiat.

Si no hi ha quòrum, l’òrgan col·legiat es constitueix en segona convocatòria mitja hora després de
l’assenyalada per  a la primera i  cal  que hi  assisteixin  com a mínim la tercera part  dels  seus
membres.

28.4.Les sessions dels òrgans col·legiats del centre podran ser objecte d’enregistrament de veu, a
l’exclusiu objecte de servir de suport instrumental per a l’elaboració de les actes de les sessions.
No obstant això en assumptes concrets es pot deixar d’enregistrar la totalitat o una part de la
sessió, o bé interrompre’l, sempre que existeixi acord previ de la majoria simple dels presents.
Qualsevol membre de l’òrgan pot sol·licitar la interrupció de l’enregistrament en el moment de la
seva intervenció.
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Article 29. Presa d’acords dels òrgans col·legiats.

Els  acords  s’adopten  quan  el  nombre  de  vots  favorables  és  superior  al  nombre  de  vots
desfavorables,  excepte  els  acords  que  requereixin  una  majoria  absoluta  o  qualificada  i  que
estiguin explícitament definits en aquest reglament.

La votació ha de ser secreta sempre que es tracti d’acords que afectin a persones o bé quan ho
sol·licita el president o la presidenta de l’òrgan, o bé la cinquena part dels assistents a la sessió

Article 30.  Actes i publicació dels acords

Tots els acords adoptats tenen validesa immediata i han de constar en una acta que ha de ser
aprovada a la reunió següent de l'òrgan col·legiat i que ha de signar el secretari o secretària, amb
el vistiplau del president o la presidenta de l'òrgan.

En l’acta s’ha de fer constar:

 L’ordre del dia de la reunió, el lloc i el temps en què s’ha d’efectuar

 La llista d’assistents, excusats i absents

 Els punts principals de les deliberacions i els continguts dels acords adoptats

 Les actuacions que, d’acord amb el que preveu aquest Reglament, s’hagin de reflectir a
l’acta.

 El   sentit  dels  vots  i,  si  un  membre  ho  demana,  una  explicació  succinta  de  la  seva
intervenció.

 Les propostes sotmeses a votació i el resultat obtingut.

 Tot allò que es demani explícitament i que consti en acta.

Així mateix, els acords dels òrgans col·legiats s’han de publicar d’acord amb la normativa vigent i
pels  mitjans  habituals  de  comunicació  de  l’Escola  de  Doctorat.  En  la  publicació  dels  acords
sempre es respectarà la privacitat de les dades de caràcter personal, segons es preveu a la Llei
orgànica 15/2009, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la resta de
normativa d’aplicació.

Títol II. Modificació del Reglament de l’Escola de Doctorat 

Article 31 Iniciativa

Aquest reglament es pot modificar per iniciativa del director o directora de l’Escola de Doctorat o
mitjançant  la  sol·licitud  d’un mínim del  25 per  cent  dels  membres de la Junta de l’Escola  de
Doctorat.

La proposta de reforma d’aquest reglament s’ha de fer per escrit i cal incloure una exposició de
raons i ha d’incloure el text de modificació proposat.
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Article 32 Aprovació

L’aprovació de la proposta de modificació d’aquest reglament requereix un quòrum de participació
de la meitat més un dels membres de la Junta i el vot favorable, com a mínim, de la meitat més un
dels vots vàlids emesos.

Un cop aprovada la proposta l’expedient es tramet al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau.
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Disposicions transitòries

Primera. Programes de doctorat 

A l’entrada  en  vigor  d’aquest  Reglament,   l’Escola  de  Doctorat  de  la  UPC organitza  la  seva
activitat de doctorat organitzats en 5 àmbits de coneixement (Arquitectura, edificació i urbanisme ;
Ciències ; Enginyeria civil; Enginyeria de les TIC; Enginyeria industrial).

Segona. Reglament de règim intern

En un termini màxim de 6 mesos des de la seva constitució la Junta de l’Escola de Doctorat
presentarà al Consell de Govern, per a la seva aprovació, el reglament de règim intern de l’Escola
de Doctorat.

Disposicions finals

Disposició final 1. Règim electoral

Els acords dels òrgans col·legiats de l’Escola de Doctorat de la UPC que, en virtut de la normativa
d’aplicació, tinguin per objecte l’elecció d’òrgans unipersonals o d’òrgans col·legiats són acords
d’òrgans i no tenen la consideració de processos electorals. Aquestes votacions es regeixen per
allò  previst  a  la  legislació  bàsica  reguladora  dels  òrgans  col·legiats,  aquest  Reglament
d’organització i funcionament de l’Escola de Doctorat de la UPC i, supletòriament, pel Reglament
electoral de la UPC. 

Disposició final 2. Entrada en vigor

Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de l’aprovació pel Consell de Govern.
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