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RESOLUCIÓ 038-2021-414/53, de 23 de desembre, de modificació de delegació de competències.

ANTECEDENTS

PRIMER. - El dia 7 de juny de 2021 el rector de la UPC va prendre possessió del seu càrrec. En aquesta
mateixa data el rector va nomenar els vicerectors i les vicerectores, i els va assignar funcions, segons preveu
l'article 72 dels Estatuts de la UPC.

SEGON. – Com a conseqüència d'aquests nomenaments i assignació de funcions, el rector va dictar la
Resolució 38-2021-38/24, de 19 de juny, de modificació de les delegacions de competències.

TERCER. – Les competències en matèria de gestió d'estudis de doctorat, que el rector havia delegat a favor del
vicerector o vicerectora de Política Acadèmica, les assumirà el vicerector o vicerectora de Política Científica. El
rector també li delega la competència per designar i nomenar els coordinadors o coordinadores de programes
de doctorat.

QUART. - D'altra banda, en matèria de gestió d'estudis de grau i màster, s'ha de modificar la delegació de
competència 6.1.27, i delegar la competència 6.1.31 a favor del vicerector o vicerectora de Qualitat i Política
Lingüística. També es modifica la competència 8.1, en matèria de beques i ajuts de la UPC de mobilitat
internacional.

Per això i de conformitat amb les atribucions que m'atorga la normativa vigent

RESOLC:

PRIMER. - Modificar la Resolució 122/2020, de 28 de gener, de delegació de competències (DOGC núm. 8082
d'11.3.2020); que es va rectificar mitjançat Resolució 691/2020, de 27 d'abril, de rectificació d'errades (DOGC
núm. 8128, de 7.5.2020), i es va modificar mitjançant la Resolució 038-021-10/3, d'11 de març, de
modificació de la Resolució 122/2020, de 28 de gener, de delegació de competències (DOGC núm. 8380, de
6.4.2021), i mitjançant la Resolució 38-2021-38/24, de 19 de juny, de modificació de les delegacions de
competències (DOGC núm. 8443, de 25.6.2021), d'acord amb el contingut d'aquesta nova resolució.

SEGON. – Revocar les delegacions de competència en matèria de gestió d'estudis de doctorat, que es van
delegar a favor del vicerector o vicerectora de Política Acadèmica, i delegar-les al vicerector o vicerectora de
Política Científica.

Les competències que es deleguen a favor del vicerector o vicerectora de Política Científica en matèria de
gestió d'estudis de doctorat són:
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7.1 Accés:

Núm. Competència

7.1.2 Procediments d'equivalència de títols estrangers.

7.1.3 Resolució de recursos respecte de l'accés i admissió.

7.2 Gestió administrativa:

Núm. Competència

7.2.1 Resolucions de recursos contra resolucions en aplicació de la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

7.2.7 Resolucions relatives a procediments de desvinculació d'estudiants.

7.5 Avaluació:

Núm. Competència

7.5.1 Resolució de recursos en matèria d'aplicació de criteris d'avaluació.

7.5.2 Resolució de recursos en matèria de tesis doctoral.

7.5.4 Nomenament de membres dels tribunals que han d'avaluar les tesis doctorals que es defensin a la UPC.

7.6 Homologacions:

Núm. Competència

7.6.1 Resolucions sobre homologacions de títols de doctor.

7.7 Convenis i acords:

Núm. Competència

7.7.1 Convenis i acords per a la realització d'activitats conjuntes dins els estudis de doctorat.
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7.8 Convocatòries d'ajuts públics de doctorat:

Núm. Competència

7.8.1 Resolució de convocatòries i resolució de concessió d'ajuts de la UPC per a doctorands, llevat les de mobilitat
internacional.

7.8.2 Sol·licituds d'ajuts en matèria de doctorat, llevat les convocatòries específiques de PDI de recerca, i signatura
de la documentació que s'ha d'aportar amb les sol·licituds (declaracions responsables, etc.).

7.8.3 Justificacions d'ajuts en matèria de doctorat, llevat les convocatòries específiques de PDI de recerca.

7.8.4 Al·legacions als acords d'inici de procediment de reintegrament o de pèrdua de dret de cobrament d'ajuts en
matèria de doctorat, llevat les convocatòries específiques de PDI de recerca.

7.8.5 Interposició de recursos contra resolucions de reintegrament o de pèrdua de dret de cobrament d'ajuts en
matèria de doctorat, llevat les convocatòries específiques de PDI de recerca.

TERCER. Delegar al vicerector o vicerectora la competència per designar i nomenar els coordinadors de
programes de doctorat, per això en matèria de doctorat s'afegeix la delegació de competència número 7.9.1

7.9 Designació i nomenaments de càrrecs

Núm. Competència Delegació

7.9.1 Designar i nomenar els coordinadors o les coordinadores de programes
de doctorat

Vicerector o vicerectora de Política
Científica

QUART. – Revocar la delegació de competència núm. 6.1.27, atorgada als degans o deganes, directors o
directores de centres docents, en matèria de gestió d'estudis de grau i màster. Delegar aquesta competència a
favor del vicerector o vicerectora de Docència i Estudiantat, i modificar la seva descripció, que queda redactada
de la següent manera:

6.1 Gestió acadèmica:

Núm. Competència Delegació

6.1.27 Resolució  de  sol·licituds  de  reconeixement de crèdits per a altres activitats als
graus, i  dels recursos a les resolucions dels centres.

Vicerector o vicerectora de
Docència i Estudiantat

CINQUÈ. – Incorporar, dins de la competència número 8.1, la delegació per donar resposta a les al·legacions
contra les propostes de resolucions provisionals de les convocatòries d'ajuts i beques de la UPC de mobilitat
internacional per a estudiantat de grau, màster i doctorat, que queda redactada de la següent manera:
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8. Ajuts i beques de la UPC de mobilitat internacional per a estudiantat de grau, màster i doctorat:

Núm. Competència Delegació

8.1 Resolucions de convocatòries i resolucions de concessions de beques o
ajuts de mobilitat

Internacional i resposta a les al·legacions contra les propostes de
resolucions provisionals

Vicerector o vicerectora de Política
internacional

SISÈ.- Revocar la delegació de competència núm. 6.1.31, atorgada al vicerector o vicerectora de Docència i
Estudiantat, en matèria de gestió d'estudis de grau i màster. Delegar aquesta competència a favor del
vicerector o vicerectora de Qualitat i Política Lingüística.

6.1 Gestió acadèmica:

Núm. Competència Delegació

6.1.31 Resolució de sol·licituds relatives a l'assoliment de la competència en
tercera llengua en els estudis de grau.

Vicerector o vicerectora de Qualitat i
Política Lingüística.

SETÈ.- Les resolucions que s'adoptin per delegació de competència es consideren dictades per l'òrgan
delegant, indicaran expressament que s'adopten per delegació de competència del rector, la referència de la
resolució de delegació de competències i la data de la seva publicació al DOGC.

VUITÈ.- Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la web de la UPC, i
informar al Consell de Govern de la UPC.

NOVÈ.-Aquesta Resolució té efectes el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 23 de desembre de 2021

Daniel Crespo Artiaga

Rector

(21.357.128)
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