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APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL DE 
DOCTORANDS I DOCTORANDES DE LA UPC 

 



Reglament del Consell de Doctorands i Doctorandes de 
la UPC  
 
PREÀMBUL 
Aquest reglament respon a la necessitat de regular el funcionament dels òrgans de 
representació dels doctorands i les doctorandes de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (en endavant UPC). Té com a finalitat definir els aspectes bàsics del Consell 
de Doctorands i Doctorandes de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
 
 
TÍTOL PRELIMINAR 
 
ARTICLE 1 Definició 
D’acord amb els Estatuts de la UPC, el Consell de Doctorands i Doctorandes de la UPC 
(en endavant CdD) és l’òrgan de representació dels doctorands i doctorandes de la UPC 
per a potenciar la seva participació en tots els àmbits de la vida universitària i contribuir 
a les finalitats de la Universitat.  
 
ARTICLE 2 Competències pròpies 
Són competències pròpies del CdD: 
a) Elaborar la proposta de Reglament que reculli el seu funcionament i sotmetre-la a 
l’aprovació del Ple del CdD i del Consell de Govern de la UPC. 
b) Fer d’interlocutor davant dels òrgans de govern de la UPC i servir de mitjà d'expressió 
de les aspiracions, les peticions i les propostes dels doctorands i doctorandes, i 
promoure, coordinar i defensar les seves inquietuds, els seus drets i els seus interessos. 
c) Constituir un marc adient per elaborar, debatre i fixar les posicions dels doctorands i 
doctorandes de la UPC. 
d) Dur a terme la seva organització administrativa. 
e) Emetre informes sobre qualssevol qüestions de l'activitat universitària que consideri 
oportunes.  
f) Fer públics els acords i les decisions preses pels seus representants, en els termes 
previstos en la normativa vigent. 
g) Gestionar el seu pressupost. 
h) Coordinar la feina dels representants dels doctorands i doctorandes a la UPC. 
i) Totes les competències no previstes que derivin de les finalitats esmentades a l’article 
1 del present Reglament, dels Estatuts de la UPC o de qualsevol normativa legal vigent. 
j) Elegir i revocar els seus òrgans unipersonals, tal com defineix el present Reglament. 
 
ARTICLE 3 Objectius 
Els objectius del CdD són els següents: 
a) Defensar els drets i interessos dels doctorands i doctorandes de la UPC. 
b) Assessorar els doctorands i doctorandes de la UPC. 
c) Participar de manera activa i eficient en el desenvolupament de l’activitat 
universitària. 
d) Promoure la participació dels doctorands i doctorandes en els òrgans de govern de la 
UPC. 



e) Difondre entre els doctorands i doctorandes de la UPC la informació que pugui ser 
del seu interès. 

f) Potenciar  la qualitat dels programes de doctorat. 

g) Col·laborar amb les iniciatives generades des de l’Escola de Doctorat de la UPC i 
proposar-ne altres de noves. 

ARTICLE 4 Funcionament 
El funcionament del Consell de Doctorands i Doctorandes és democràtic i es basa en la 
voluntat majoritària dels seus representants, així com en interès general del col·lectiu. 
 
 
TÍTOL 1. ELS MEMBRES DEL CONSELL DE 
DOCTORANDS I DOCTORANDES 
 
ARTICLE 5 Definició 
Són membres del CdD: 
a) Tots els representants dels doctorands i doctorandes al Claustre Universitari de la 
UPC. 
b) Els representants dels doctorands i doctorandes de la Junta d’escola de l’Escola de 
Doctorat. 
c) Un representant dels doctorands i doctorandes de cada departament i instituts 
universitaris de recerca. 
 
ARTICLE 6 Drets dels membres 
Són drets dels membres del CdD: 
a) Assistir a les reunions a les quals siguin convocats. 
b) Ésser escoltats pels òrgans del CdD. 
c) Manifestar el seu desacord amb les decisions del CdD, excepte quan s’assisteixi a 
reunions en nom del CdD. 
d) Renunciar a formar part del CdD segons es defineix en l’article 8 b) 
e) Ser notificat i informat de tots els aspectes  que afectin al CdD i les seves 
competències , en els termes que la normativa vigent estableixi. 
 
ARTICLE 7 Deures dels membres 
Són deures dels membres del CdD: 
a) Assistir a totes les reunions a les quals siguin convocats, o justificar la seva absència 
al president o la presidenta de l’òrgan. 
b) Tractar amb respecte i cortesia a tots els membres del CdD, i a la pròpia institució. 
c) Respectar les decisions dels òrgans del CdD i no difondre en nom del CdD cap 
informació que no hagi estat aprovada pel CdD. 
d) Tractar les diferències de posicionament i les crítiques en el sí del CdD i vetllar per 
donar una imatge d’unitat davant òrgans externs al CdD que doni més força als 
doctorands i doctorandes de la UPC per tal d’assolir els seus objectius. 
e) No fer pública informació confidencial del CdD com ara documents de treball o el vot 
de cada membre, excepte en els casos que així ho acordi el Ple i si la normativa vigent 
ho permet. 
 



En cas d’incompliment d’aquests deures la comissió permanent del CdD podrà enviar 
un avís al membre implicat alertant-lo de la situació, i notificar-ho, si s’escau, a la resta 
de membres del CdD. 
 
ARTICLE 8 Causes de la pèrdua de la condició de membre del CdD 
La condició de membre es perd, sense que això eximeixi del compliment de les 
obligacions pendents, en els següents supòsits: 
a) En deixar de pertànyer a un dels òrgans definits a l’article 5 d’aquest reglament. 
b) Per voluntat pròpia, comunicada per escrit al president del CdD. 
c) En cas de pèrdua de la condició de doctorand o doctoranda de la UPC per qualsevol 
de les causes previstes en la legislació vigent. 
d) A resultes d’absentar-se a dues reunions dels òrgans dels quals formi part sense 
haver-se excusat. Cada cop que es doni aquesta situació, a la següent reunió del Ple 
del Consell caldrà prendre l’acord d’executar aquest article o posposar-ne l’aplicació. En 
tot cas caldrà escoltar l’interessat.  
 
 
ARTICLE 9 Representants dels departaments i instituts universitaris de 
recerca 
1. Segons els Estatuts de la Universitat hi ha d’haver representació dels doctorands i 
doctorandes al Consell de departament o d’institut. Els representants al departament o 
institut són aquells membres que han estat escollits democràticament pels seus 
companys de departament o d’institut per tal de representar-los al consell del 
departament o institut. 
2. El representant al CdD de cada departament o institut serà escollit de mutu acord 
entre els representants al consell del departament o institut. En cas de no haver-hi acord 
entre ells, serà el que hagi obtingut més vots per a l’elecció com a representant en el 
consell corresponent. Si l’empat persisteix serà representant el de més edat. 
3. Els representants al CdD de cada departament o institut universitari comunicaran a 
l’inici de cada curs els nous representants al CdD, en el supòsit que es produeixin 
canvis o renúncies. 
4. Els doctorands i doctorandes dels centres adscrits podran ser inclosos al CdD, previ 
acord del Ple. Així mateix, caldrà l’acord previ dels òrgans competents de la Universitat. 
Per ésser admesos hauran de presentar una carta de motivació, sense perjudici d’altres 
requisits que exigeixi la normativa vigent.  
 
 
TÍTOL 2. L’ORGANITZACIÓ DEL CONSELL 
 
ARTICLE 10 Funcionament 
1. Pel funcionament del Consell de Doctorands i Doctorandes s'estableixen els òrgans 
següents: 
a) Òrgans col·legiats: Ple del Consell de Doctorands i Doctorandes, i Comissió 
Permanent. 
b) Òrgans unipersonals: els coordinadors generals, que són el president o la presidenta, 
el secretari o la secretària i el tresorer o la tresorera del CdD, i els coordinadors de cada 
un dels àmbits de l’Escola de Doctorat. 
c) Òrgans Consultius: Tots aquells que el Consell de Doctorands i Doctorandes estimi 
oportuns. 



2. El mandat dels càrrecs electes està supeditat al funcionament i renovacions de 
l’òrgan d’origen (Claustre, Consell de departament o d’institut universitari), excepte si 
s’ha ocupat una plaça vacant; en aquest cas, el nou membre elegit completarà el 
mandat del seu antecessor. 
3. El càrrecs unipersonals són elegits pel Ple del Consell d’entre els membres del CdD. 
El seu mandat serà de dos anys amb possibilitat de reelecció. 
4. Per destituir un membre d’un càrrec unipersonal cal que el punt estigui inclòs en 
l'ordre del dia i que la moció de censura sigui aprovada amb el vot favorable de més del 
50% dels membres del Ple del Consell. 
 

CAPÍTOL I. EL PLE DEL CONSELL DE DOCTORANDS I DOCTORANDES 
ARTICLE 11 Disposicions generals 
1. El Ple del Consell de Doctorands i Doctorandes és l'òrgan amb més representativitat 
del CdD. Tots els membres hauran de donar compliment als acords del Ple, incloent-hi 
els absents, els que hi discrepen i els presents que s'han abstingut de votar. 
2. Es reuneix amb caràcter ordinari abans de cada Claustre Universitari, o en el seu 
defecte, entre la primera quinzena d’octubre i la primera quinzena de març per aprovar, 
si és el cas, l’estat de comptes, la gestió dels òrgans i el pla general d’actuació. 
3. Es reuneix amb caràcter extraordinari per decidir sobre qualsevol altre punt. 
 
ARTICLE 12 Convocatòria 
1. El Ple ordinari del CdD és convocat pel president o la presidenta del CdD. Tota 
convocatòria serà cursada, per escrit, pel Secretari/a, amb una anticipació mínima de 10 
dies lectius, juntament amb l’ordre del dia i la documentació necessària, a tots els 
membres del Ple. De forma extraordinària la documentació podrà ser lliurada fins a 48h 
abans del Ple. La convocatòria s’enviarà pels sistemes de comunicació oficials de la 
Universitat i es penjarà a la web del Consell de Doctorands i Doctorandes.  
2. El Ple del CdD, en sessió extraordinària, pot ésser convocat per la Comissió 
Permanent del CdD o a petició d’un 20% dels membres del Ple. En tota sol·licitud de 
convocatòria, que haurà de dirigir-se al president o a la presidenta del CdD, 
s’expressarà d’una manera clara i concreta la finalitat i l’ordre del dia que es proposa 
tractar.  El president fixarà l’ordre del dia i tindrà en compte, si s’escau, la petició de la 
resta de membres formulades amb la suficient antelació. 
 
 
ARTICLE 13 Composició 
1. El Ple del CdD el componen tots els membres del Consell de Doctorands i 
Doctorandes. 
2. El president a iniciativa pròpia o a proposta de la Comissió Permanent pot convidar, 
de manera excepcional, amb veu però sense vot les persones que estimin oportunes. 
 
ARTICLE 14 Funcions 
Les funcions del Ple del Consell de Doctorands i Doctorandes són les següents: 
a) Proposar el Reglament del Consell de Doctorands i Doctorandes perquè sigui sotmès 
a l’aprovació del Consell de Govern. 
b) Elegir i revocar els càrrecs unipersonals (President, Secretari i Tresorer) del Consell 
de Doctorands i Doctorandes d’entre els membres del CdD. 
c) Elegir i revocar els coordinadors d’àmbit d’entre els membres del CdD. 



d) Aprovar el Pressupost anual i el tancament de l'exercici anterior. 
e) Crear els Òrgans Consultius que estimi convenient, amb les finalitats i atribucions que 
defineixi, i nomenar un portaveu provisional fins que l'escullin els membres de l'Òrgan 
Consultiu. Així mateix, dissoldre els que hagi creat quan ho consideri oportú. 
f) Vetllar per l’acompliment dels objectius del CdD 
g) Les altres funcions que la legislació vigent i els Estatuts i Reglaments de la UPC li 
atribueixin. 
 
 
ARTICLE 15 Ordre del dia 
1. L'ordre del dia haurà d'incloure, necessàriament, els punts fixats pel president, més 
un informe de la Comissió Permanent (per al seguiment de totes les tasques que han 
realitzat), assumptes de tràmit i un torn obert d’intervencions. 
2. Excepcionalment la Comissió Permanent podrà afegir punts a l'ordre del dia no 
previstos a la convocatòria en començar la sessió sempre i quan estiguin presents tots 
els membres del CdD i l’assumpte sigui declarat d’urgència pel vot favorable de la 
majoria.  
3. Les sessions seran presidides pel president o la presidenta del CdD o membre de la 
Comissió Permanent que el substitueixi.  
4. Al començament de la sessió, el president o la presidenta del CdD informarà de les 
persones que han estat convidades i el motiu. 
 
 
ARTICLE 16 Constitució 
1. Ple del Consell de Doctorands i Doctorandes es considera constituït amb l'assistència 
del president i el secretari o, si s’escau, de qui els substitueixi, i la de la meitat, almenys, 
dels seus membres en primera convocatòria, la sisena part en segona convocatòria, 
que tindrà lloc un quart d'hora després de la primera convocatòria. 
2. D’acord amb la normativa de la UPC, el CdD ha de facilitar els medis tecnològics i 
físics, en la mesura del possible, per poder assistir de manera telemàtica als plens en 
cas d’incompatibilitat horària o aspectes personals que facin impossible estar present. 
 
 
CAPÍTOL II. LA COMISSIÓ PERMANENT 
 
ARTICLE 17 Disposicions generals 
1. La Comissió Permanent és l'òrgan de representació permanent del CdD. 
2. Està formada per (sempre que sigui possible): 
a) els representants del personal investigador en formació al Claustre de la UPC, 
b) el president i secretari del CdD. 
c) els coordinadors d’àmbit. 
d) fins a quatre membres del CdD escollits pel Ple. 
3. La Comissió Permanent es renova anualment. 
4. A la primera reunió de la Comissió Permanent després de les eleccions, han d’assistir 
els membres sortints com a convidats amb veu i sense vot per tal d’informar sobre les 
tasques en curs i assessorar als nous membres. 
 
 
 



ARTICLE 18 Competències pròpies 
Les competències de la Comissió Permanent són: 
a) Coordinar l'actuació dels doctorands i doctorandes membres del Consell de Govern 
de la UPC. 
b) Canalitzar les propostes que li faci arribar el Ple del Consell de Doctorands i 
Doctorandes, els representants dels doctorands als departaments i centres universitaris 
de recerca cap al Consell de Govern i les seves comissions, cap al Claustre Universitari 
i al Consell Social. 
c) Vetllar per fer arribar al Consell de Doctorands/es la informació que es derivi del 
Consell de Govern i de les seves comissions, del Consell Social i del Claustre 
Universitari. 
d) Fer els esforços necessaris per promoure una bona relació entre tots els membres 
del Consell de Doctorands i Doctorandes i amb els grups als quals puguin pertànyer. 
e) Crear els Òrgans Consultius que estimi convenient, amb les finalitats i atribucions que 
defineixi, i nomenar un portaveu provisional fins que l'escullin els membres de l'Òrgan 
Consultiu. Així mateix, dissoldre els que hagi creat quan ho consideri oportú. 
f) La Comissió Permanent ha d'avaluar la tasca realitzada pels Òrgans Consultius i 
actuar en conseqüència. 
g) Adoptar decisions pròpies de les competències del Ple, sempre que ho justifiquin 
raons d’urgència. Aquestes decisions han de ser informades i ratificades al proper Ple. 
h) En el marc de la normativa universitària i de les funcions del CdD, convocar i/o 
assistir a reunions amb persones i institucions per tal d’assolir els objectius del CdD 
fixats pel present reglament i pels seus òrgans. 
i) Totes aquelles competències que el Ple del CdD li transfereixi puntualment. 
 
 
ARTICLE 19 Convocatòria 
1. La Comissió Permanent s'ha de reunir com a mínim una vegada cada dos mesos 
lectius. La convocarà el President/a, per voluntat pròpia o a petició d’un 25% dels 
membres de la comissió. 
2. S’haurà d’emetre un comunicat d’acords després de cada reunió i es penjarà a la web 
del CdD d’acord amb la normativa legal vigent 
3. La convocatòria es farà arribar amb una antelació mínima de cinc dies lectius a tots 
els membres de la Comissió Permanent. 
 
 
ARTICLE 20 Quòrum 
La Comissió Permanent es considera constituïda amb l’assistència del president i el 
secretari o, si s’escau, de qui els substitueixi, i la de la meitat, almenys, dels seus 
membres .Les decisions de la Comissió Permanent s’intentaran prendre per consens, i 
en el cas que això sigui impossible, s'han de prendre per majoria absoluta (més de la 
meitat dels vots) dels presents. 
En cas d’empat, el president o presidenta pot exercir el vot de qualitat. 
 
 
ARTICLE 21 Acords 
Si un 30% dels membres de la Comissió Permanent ho demanen, les propostes 
s'hauran de sotmetre a la consideració del Ple i sempre que no s'arribi a cap acord. 
 



CAPÍTOL III. ELS CÀRRECS UNIPERSONALS 
 
ARTICLE 22 El President/a 
1. Són pròpies del president/a les funcions següents: 
a) Dirigir i representar legalment el Consell de Doctorandes i Doctorands de la UPC i la 
Comissió Permanent. 
b) Presidir i dirigir els debats, tant del Ple del CdD com de la Comissió Permanent. 
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. 
d) Establir la convocatòria de les reunions del Ple del CdD i de la Comissió Permanent. 
e)Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària del Consell. 
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin el Ple 
del CdD o la Comissió Permanent. 
 
2. El/La president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel/per la membre de 
més antiguitat en la Comissió Permanent i en cas d’empat, el de més edat. No pot ser 
substituït per el secretari/ària. 
  
 
ARTICLE 23 El Secretari/a 
 
El secretari/ària ha de custodiar la documentació del Consell, aixecar, redactar i signar 
les actes de les reunions del Ple del CdD i la Comissió Permanent, redactar i autoritzar 
els certificats que calgui lliurar, i també disposar d'informació actualitzada del cens dels 
membres del Consell, i totes les atribucions restants pròpies del càrrec. 
 
 
ARTICLE 24 El tresorer/a 
El/La tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos del Consell, com 
també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de 
caixa. Signa els documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Comissió 
Permanent, les quals han de ser visades prèviament pel president/a o el/la 
secretari/ària, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o 
d'estalvi. 
 
 
ARTICLE 25 Coordinador d’àmbit 
El coordinador de cadascun dels àmbits que integrin l’Escola de Doctorat té la funció de: 

a) Representar el CdD a la Junta de l’Escola de Doctorat. 
b)  Comunicar i difondre informació que pugui ser de rellevància per al seu àmbit en 

els termes que permeti la normativa vigent.  
Aquest càrrec no és incompatible amb els altres càrrecs unipersonals. 
 
 
ARTICLE 26 Elecció. 
1.Serà facultat del Ple del CdD elegir els càrrecs de President/a, Secretari/a,  Tresorer/a 
i els coordinadors d’àmbit. 
A aquestes eleccions s’aplicarà el previst a l’article 98.1 i 3 del Reglament Electoral de 
la universitat. 
 



2. En cas que es produeixi una vacant entre els representants al Claustre Universitari, 
es notificarà al secretari general o la secretària general de la UPC per a procedir a la 
seva renovació.  
3. L’elecció dels representants del Claustre Universitari s’ajustarà al Reglament 
Electoral de la universitat.   
 
TÍTOL 3. EL FUNCIONAMENT DEL  PLE DEL CONSELL 
 
CAPÍTOL I. ACORDS 
 
ARTICLE 27 Votacions 
1. El vot és secret només en els casos que la votació afecti persones. També ho serà si 
un membre de la Comissió Permanent o 3 membres del Ple ho sol·liciten. 
2. Les votacions s’han de fer de manera presencial o electrònica d’acord amb la 
normativa vigent. 
3. Cada persona només té un vot, que és personal i no es pot delegar. 
 
 
ARTICLE 28 Acords 
1. Totes les decisions s'han de prendre, en el cas que no hagi consens, per majoria 
simple dels vots emesos.  
2. Qualsevol votació amb més del 50% de vots en blanc, es podrà a repetir a petició 
d’algun membre de l’òrgan. 
3. Tot acord del Ple del CdD i de la Comissió Permanent serà públic, en els termes que 
permeti la normativa vigent, excepte en els casos en què el propi òrgan ho decideixi i en 
els termes que permeti la normativa vigent. 
 
ARTICLE 29 Acords qualificats 
1. Es consideren acords qualificats: 
a) Modificació del present reglament 
b) D’altres especificats en aquesta normativa o en d’altres que en depenguin 
2. Els acords especials han de ser sotmesos a la votació del Ple del CdD. 
3. Per a l’adopció d’acords qualificats caldrà el vot favorable de dues terceres parts dels 
presents, essent el quòrum mínim exigit l'assistència del president i el secretari o, si 
s’escau, de qui els substitueixi, i la de la meitat, almenys, dels seus membres i d’un terç 
en segona convocatòria  
 
CAPÍTOL II. LA RELACIÓ AMB LA UPC I D’ALTRES 
ORGANISMES 
 
ARTICLE 30 Interlocutors 
La comunicació amb els òrgans de la UPC i d’altres organismes vinculats a les funcions 
del CdD és competència de la Comissió Permanent del CdD, excepte els casos en què 
aquests deleguin la tasca a un altre membre del CdD. 
 
 
 
 



 
ARTICLE 31 Comunicacions 
Sens perjudici de l’establert a la normativa vigent, totes les cartes i missatges 
electrònics que es facin arribar de forma oficial en nom del CdD seran recollits pel 
Secretari del CdD amb dos objectius: 
a) Certificar que el text no va en contra dels acords del ple del CdD. 
b) Mantenir un historial consultable de tots els comunicats emesos. 
 

TÍTOL 4. ELS RECURSOS ECONÒMICS 

 
ARTICLE 32 L’exercici 
L’exercici econòmic serà anual i el seu tancament tindrà lloc el 31 de desembre de cada 
any, per tal de seguir l’exercici econòmic de la UPC. 
 
ARTICLE 33 Despeses 
1. En els termes que estableixi la normativa de la UPC, el CdD sufragarà les despeses, 
prèviament justificades, derivades de l’activitat dels seus membres tals com material 
d’oficina, impressions i fotocòpies, desplaçaments i dietes. 
2. Correspon a la Comissió Permanent decidir quines despeses els seran sufragades 
als membres del CdD i quines no. 
 
ARTICLE 34 El pressupost 
1. L’aprovació del pressupost és competència del Ple del CdD. 
2. En cas de requerir una modificació del pressupost, aquesta haurà d’ésser aprovada 
pel Ple del CdD. 
 
ARTICLE 35 Administració dels recursos 
La decisió de com destinar els diners de cada partida del pressupost correspon a la 
Comissió Permanent, tot i que pot ésser delegada al tresorer/a. 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITORIA 
En el termini màxim d’un any, des de l’aprovació d’aquest reglament pel Consell de 
Govern, se n’haurà de revisar el seu contingut.  
 
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA 
En tot el que no està previst en els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya i 
en les disposicions que els desenvolupen o en aquest reglament, s’aplica la Llei 30/92, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, així com la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 


