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Conveni de col·laboració per a l'organització del Programa 
de Doctorat d’Enginyeria Tèxtil i Paperera entre les unitats 
de la UPC: 
 

Per l’àmbit d’Enginyeria Tèxtil: 

• Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica (CMEM) 

• Institut d'Investigació Tèxtil i de la Cooperació Industrial de Terrassa 
(INTEXTER) 

 

Per l’àmbit d’Enginyeria Paperera: 

• Departament d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria (EGE) 

 

Reunits els directors i directores de les unitats esmentades, considerem que, 

 

PREÀMBUL  

 

El programa de doctorat  en Enginyeria Tèxtil i Paperera, amb Menció de Qualitat 
(MCD2005-00349) i Menció d´Excel·lència (MEE2011-0497), va ser Verificat el 2013  
(RD: 99/2011)  amb dos àmbits: Enginyeria Tèxtil i Enginyeria Paperera. 

Degut a la reestructuració dels Departaments per part de la UPC, el Departament 
d’Enginyeria Tèxtil i Paperera (ETP) promotor del PD, s’ha extingit i els professors del 
PD van passar a formar  part de dos Departaments diferents: Departament d’Expressió 
Gràfica a l’Enginyeria (EGE) i Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria 
Metal·lúrgica (CMEM). 

Actualment, l’estructura del PD en Enginyeria Tèxtil i Paperera és la següent: 

• Unitat promotora: Departament d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria. 

• Unitats vinculades: Departament d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria i 
Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica. 

I la vinculació del professorat del PD als dos àmbits de Recerca és: 

• Enginyeria Tèxtil: Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria 
Metal·lúrgica (CMEM) i Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de 
Terrassa (INTEXTER). 
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• Enginyeria Paperera: Departament d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria (EGE). 

 

Segons el Reglament de Règim Intern de l’Escola de Doctorat de la Universitat 
Politècnica de Catalunya , aprovat per la Junta de l’Escola de Doctorat i pel Consell 
de Govern, 2015,  en l’article 10 s’indica que: “Si hi ha més d’una unitat promotora o 
el programa és interuniversitari ha d’existir un conveni signat entre les unitats o 
universitats promotores del programa que especifiqui les particularitats de l’elecció 
dels membres de la comissió Acadèmica del PD i del funcionament”. 

Per tal de tenir en compte els dos àmbits  i desenvolupar els punts de la normativa 
indicada, les unitats implicades en cada àmbit manifesten la seva voluntat de 
formalitzar un conveni per reflectir aquesta col·laboració, que s’ha de desenvolupar 
segons la normativa de la UPC, per a la realització conjunta del Programa de Doctorat 
en Enginyeria Tèxtil i Paperera que, dins la normativa vigent, es regirà per les 
següents:  

 
CLÀUSULES  

 

PRIMERA.  S’estableix que hi haurà 3 unitats promotores, que en el cas de l’àmbit 
d’Enginyeria Paperera serà el Departament d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria (EGE), 
i per l’àmbit d’Enginyeria Tèxtil seran el Departament de Ciència dels Materials i 
Enginyeria metal·lúrgica (CMEM) i l’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial 
de Terrassa (INTEXTER). 

 

SEGONA. S'estableix una Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat constituïda 
per 6 membres: 

- El coordinador o coordinadora del programa de doctorat. 

- 4 doctors/es, dos per cadascun dels 2 àmbits del programa (Enginyeria Tèxtil i 
Enginyeria Paperera), diferents al coordinador/a i que acompleixin les condicions 
que s’indiquen en l’article 11 del Reglament i Règim Intern de l’Escola de Doctorat 
de la Universitat Politècnica de Catalunya 

- Un representant dels doctorands i doctorandes matriculats en el programa de 
doctorat que s’escolliran de manera alternativa entre els dos àmbits, i que es 
renovarà cada curs acadèmic.  

D’entre els membres doctors de la comissió s’escollirà una persona que n’exerceixi la 
funció de secretari o secretària.  
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Els membres de cada àmbit de la Comissió seran proposats per la seva 
corresponent/s unitat promotora, per un termini de 4 anys renovables. En el cas 
específic de l’àmbit tèxtil un dels 2 dos membres serà escollit pel CMEM i l’altre per 
l’INTEXTER. 

Les unitats bàsiques dels dos àmbits del programa de doctorat regulen en els seus 
estatuts o en la seva normativa interna el sistema de representació a la comissió 
acadèmica del programa, i garanteixen que estigui formada totalment per personal 
acadèmic vinculat al programa. 

 

TERCERA. El programa de doctorat té un coordinador/a que és designat i nomenat 
pel Rector o Rectora, a proposta de la Comissió Acadèmica del PD.  

La proposta de coordinador/a es farà de manera alternada entre els dos àmbits del 
programa i serà elegit/da per un termini de 4 anys no renovables. 

Les condicions i les funcions que ha de complir el coordinador/a són les indicades en 
Reglament i Règim Intern de l’Escola de Doctorat de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. 

 

QUARTA. Les funcions de la comissió  acadèmica del PD són les indicades en 
Reglament i Règim Intern de l’Escola de Doctorat de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. 

Per acord de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, part d'aquestes 
funcions podran ser delegades en el coordinador/a del Programa. 

 

CINQUENA. Per cada Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat que es celebri 
s’emetrà un acta. Les actes de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat 
restaran arxivades a la Unitat de Gestió del PD (ESEIAAT) i una còpia es dipositarà 
en la intranet del PD, a la qual tindran accés tot el professorat del PD.  

 

SISENA. A efectes interns de la UPC i pel que fa la difusió exterior, es 
comptabilitzarà la tesi doctoral com a desenvolupada en la unitat bàsica a la qual 
estigui adscrit el director de la tesi. Pel que fa a l’encàrrec acadèmic, s’imputarà a la 
unitat o unitats d’adscripció del professor responsable de l’activitat objecte de 
comptabilització. 
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SETENA. El pressupost assignat per la universitat (o altres fonts) al programa de 
doctorat, es gestionarà pel coordinador/coordinadora del programa, el qual respondrà 
davant la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat de la distribució de la 
despesa que fonamentalment es repartirà als interessats amb els criteris d’assignació 
que estableixi la comissió 

 

VUITENA.  Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de presentació a la 
Comissió de Doctorat de la UPC i, la seva durada serà de 4 anys, prorrogables 
automàticament llevat de denuncia expressa d’alguna de les parts signatàries.  

 

 

CLÀUSULES TRANSITÒRIES  
 

1. Aquest conveni es presentarà al  Director de l’Escola de Doctorat i al Vice-rectorat 
de Política Vicerector de Política Científica de la UPC, per al seu coneixement i 
aprovació. 

 

2. Les tasques de suport administratiu, la coordinació d'aules, etc. es realitzaran des 
de la Unitat Transversal de Gestió que presta suport administratiu. 

 

3.  La rotació d’elecció del coordinador o la coordinadora, a partir de la signatura del 
present acord, serà quadriennal seguint aquest ordre inicial: 

1er, de l’àmbit d’Enginyeria Tèxtil (CMEM-INTEXTER) 

2n, de l’àmbit d’Enginyeria Paperera (EGE) 

 

4. A l'entrada en vigor d'aquest conveni, la Comissió Acadèmica del Programa de 
Doctorat està integrada per: 

− Teresa Vidal (EGE) – Coordinadora del Programa 
− Mª Blanca Roncero (EGE) - Secretària 
− Josep Mª Canal (CMEM) 
− Antonio L. Torres (EGE) 
− Diana Cayuela (CMEM) 

 
 

 

Windows User
No hi ha Pressupost des de fa molts anys, per tant, aquesta clausula podria eliminar-se
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DISPOSICIÓ FINAL 

 

La proposta d'aquest conveni és competència exclusiva dels àmbits d’Enginyeria Tèxtil 
i d’Enginyeria Paperera, que hauran d'aprovar-ho segons especifiquen els seus 
respectius reglaments. 

 

I com a prova de conformitat, totes les parts firmen el present conveni a Barcelona, a 
dia 21 de setembre de 2018. 

 

Per l’àmbit d’Enginyeria Tèxtil: 
Maria Pau Ginebra Molins 
Directora del Departament  
de Ciència dels Materials 

Enric Carrera Gallissà 
Director de l'Institut d'Investigació Tèxtil 
i de Cooperació Industrial de Terrassa 
 

Per l’àmbit d’Enginyera Paperera: 
José Luis Lapaz Castillo 
Director del Departament d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria 
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