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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA I 

LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA REALITZACIÓ DEL 
PROGRAMA DE DOCTORAT CONJUNT EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA 

 
 
 

 
REUNITS 

 
 
D’una part el Prof. Francesc Torres Torres, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 
nomenat per Reial Decret 1025/2017 (publicat al DOGC núm. 7514 i al BOE número 301, del dia 12 
de desembre de 2017), amb seu social al carrer Jordi Girona, 31, 08034 Barcelona i amb número 
d’identificació fiscal (NIF) Q-0818003F, en representació d’aquesta institució, en virtut de les 
competències que li atorguen l’article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats  i els articles 67 i 169 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats 
per l’Acord  GOV/43/2012, de 29 de maig (DOGC núm. 6140, d’1 de juny de 2012). 
 
 
I d'una altra, el Sr. Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) de 
conformitat amb el que estableix l'article 38.1.n) dels Estatuts de l'esmentada Universitat (Decret 
64/2010, de 14 de maig) i Decret 29/2013, de 14 de juny (BOIB núm. 85, de 15 de juny), com a 
representant d'aquesta Universitat d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d'universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril. 
 
 
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte, i 
 
 

EXPOSEN 
 
 
I.   Que, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de les Illes Balears tenen entre els seus 

objectius l’organització i desenvolupament de programes de doctorat, d’acord amb les 
respectives estratègies de recerca i formació doctoral. 

 
II. Que, el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de 

doctorat, així com la creació d'Escoles de Doctorat, determina que mitjançant conveni podran 
organitzar-se programes de doctorat conjunts entre diverses universitats i comptar amb la 
col·laboració, expressada mitjançant un conveni, amb altres organismes, centres, institucions i 
entitats amb activitats d'R+D+I, públics o privats, nacionals o estrangers. 

 
III. Que, atesa la coincidència d'objectius, a més de l'acreditada experiència en l'àmbit de l’enginyeria 

electrònica, les universitats organitzen el Programa de Doctorat conjunt en Enginyeria Electrònica, 
que va ser aprovat pels òrgans competents de les universitats signants, verificat pel Consell 
d'Universitats (resolució de 15 de juliol de 2009) i aprovada la seva implantació per les respectives 
Comunitats Autònomes, d'acord amb la normativa vigent. 
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IV. Que, en data 1 d’abril de 2001 es va signar un acord entre la Universitat Politècnica de Catalunya i 
la Universitat Rovira i Virgili (URV) per a la realització del Programa de Doctorat conjunt en 
Enginyeria Electrònica. Posteriorment, al febrer de 2004, la Universitat de les Illes Balears va 
signar un protocol d’adhesió al conveni signat entre la UPC i la URV, i el programa va passar a ser 
interuniversitari entre UPC, URV i UIB. En data 14 de maig de 2007 la URV es va desvincular de 
l’esmentat conveni, quedant la UPC i la UIB com a promotores del programa. En data 6 de juny de 
2012 la UPC i la UIB van signar un nou conveni. 

 
V. Que és voluntat de les parts continuar la col·laboració en l'organització i el desenvolupament de 

l'esmentat doctorat. 
 
I, amb la finalitat de formalitzar la col·laboració abans esmentada, les parts acorden subscriure el 
present conveni, que es regirà per les següents 
 
 

CLÀUSULES 
 
 
PRIMERA. OBJECTE 
 
El present conveni té per objecte regular les condicions de col·laboració entre les universitats 
signants per a la realització i organització conjunta del Programa de Doctorat en Enginyeria 
Electrònica, per a afavorir i potenciar una major qualitat en el desenvolupament de les línies de 
recerca, fent èmfasi en la interdisciplinarietat. 
 
Els objectius del programa són oferir un marc de recerca coherent i d'alt nivell de qualitat, dirigit a la 
formació d'investigadors i a l'obtenció de tesis doctorals de qualitat, relacionades amb les línies de 
recerca dels departaments participants. 
 
Tota la documentació recollirà el caràcter conjunt del programa i es garantirà la imatge de globalitat i 
gestió interuniversitària. 
 
 
SEGONA. CONDICIONS GENERALS 
 
El programa de doctorat objecte d'aquest conveni és conjunt i cada universitat participa en igualtat 
de drets i condicions, quedant oberta la possibilitat d'incorporació d'altres universitats. En aquest cas 
es procedirà a la modificació del present conveni i a la reverificació de la titulació per a la 
incorporació de les noves universitats participants, d'acord amb la legislació aplicable. 
 
 
TERCERA.  UNIVERSITAT COORDINADORA 
 
La UPC és la universitat coordinadora del Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica i 
responsable de la seva coordinació i seguiment. 
 
La proposta del programa aprovada pels òrgans competents dels universitats signants va ser 
presentada per la universitat coordinadora d'acord amb la normativa, sent aprovada pel Consell 
d'Universitats i autoritzada pels governs de les Comunitats Autònomes per a la seva implantació. 
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QUARTA. FUNCIONAMENT 
 
El Programa de Doctorat conjunt en Enginyeria Electrònica s'oferirà en cadascuna de les universitats 
de manera simultània amb altres programes de caràcter exclusiu i l'activitat de recerca principal es 
durà a terme, en cada cas, en la universitat on estigui adscrit el director de la tesi i/o tutor. 
 
L'oferta formativa del Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica (en temes de formació per a la 
recerca) serà conjunta i aprofitant les complementarietats dels departaments i grups de les 
universitats participants, així com d'altres institucions de recerca amb les quals se subscrigui el 
corresponent conveni de col·laboració. 
 
 
QUINTA. UNITATS RESPONSABLES 
 
Les unitats responsables de l'organització i el desenvolupament del programa en cada institució 
seran els següents: 
 
 En la UPC el Departaments d’Enginyeria Electrònica, sent l'Escola de Doctorat la unitat acadèmica 

encarregada de la planificació, coordinació i gestió del programa. 
 En la UIB el Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció, sent l'Escola de Doctorat 

l'encarregada de la supervisió i la gestió acadèmica del programa. 
 
 
SISENA. ÒRGANS DE GOVERN DEL PROGRAMA DE DOCTORAT CONJUNT 
 
La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat conjunt en Enginyeria Electrònica és la responsable 
de dissenyar, organitzar i coordinar el programa de doctorat. 
 
Cada universitat nomenarà un coordinador. El coordinador/a general del programa de doctorat serà 
el coordinador de la UPC.  La renovació dels coordinadors es regirà per la normativa pròpia de cada 
institució.  
 
La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat estarà formada pels coordinadors de cada 
universitat, nomenats d'acord amb la seva normativa, a més de quatre doctors o doctores per part 
de la UPC i tres doctors o doctores per part de la UIB. Aquests representants es nomenaran i es 
renovaran segons la normativa de cada universitat. Addicionalment es podran integrar també en la 
Comissió Acadèmica investigadors d'altres organismes públics de recerca, així com altres entitats i 
institucions implicades en la R+D+I, tant nacional com internacional amb les quals se subscrigui el 
corresponent conveni de col·laboració. 
 
Presidirà les reunions de la Comissió Acadèmica el coordinador/a general del programa, que serà 
designat per acord dels rectors de les universitats participants sobre la base de la proposta realitzada 
per la Comissió Acadèmica. 
 
La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat tindrà les atribucions següents: 
 

1. Determinar les directrius i organitzar l'oferta i el desenvolupament del programa de doctorat, 
vetllant per la seva excel·lència acadèmica i proposant-les per a la seva aprovació i presentació 
davant els òrgans de les universitats participants. 
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2. Proposar al coordinador/a general del programa de doctorat. 
3. Incentivar la projecció internacional del programa. 
4. Potenciar la realització d'activitats i accions conjuntes de caràcter formatiu, investigador, 

divulgatiu o estratègic i, en particular, la utilització per part dels doctorands del programa dels 
mitjans instrumentals i les infraestructures aportades per totes les institucions que recolzen el 
programa. 

5. Establir els requisits específics per a l'admissió al programa de doctorat d'acord amb els criteris 
que s'estableixin, els quals hauran d'estar, en tot cas, adequats a la normativa vigent. 

6. Promoure activitats formatives comunes sobre temes específics d'interès per als doctorands 
participants en el programa, contribuint així al fet que aconsegueixin una formació més 
completa, avançada i interdisciplinària. 

7. Afavorir la mobilitat de professors i doctorands, mitjançant les eines disponibles a cada 
moment. 

8. Dur a terme qualsevol altra funció relacionada amb el programa de doctorat i que no estigui 
assignada a cap altre òrgan de les respectives universitats. 

 
Les relacions amb les instàncies administratives externes en les diferents universitats, així com amb 
altres institucions alienes serà responsabilitat de cada universitat, mentre que per a les accions 
conjuntes es delegarà en la universitat coordinadora d'aquest programa. 
 
De les relacions que cada universitat signant del present conveni tingui amb les instàncies 
administratives i amb altres institucions alienes es donarà compte a la Comissió Acadèmica del 
Programa de Doctorat conjunt. 
 
 
SETENA. ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ DELS DOCTORANDS 
 
Els requisits d'admissió i els criteris de selecció seran compartits i el procés d'admissió serà únic, 
d'acord amb la proposta del programa. 
 
Correspon a la Comissió Acadèmica l'admissió dels doctorands, d'acord amb els requisits d'admissió 
establerts en el programa i amb els requisits d'admissió aplicables en la universitat en què es 
matriculen els doctorands. 
 
Els doctorands del programa es podran matricular en qualsevol de les universitats signants del 
present conveni. En tot cas, els doctorands hauran de matricular-se en la universitat a la qual estigui 
vinculat el director de la tesi i/o tutor. Cada universitat es farà càrrec de la gestió acadèmica i 
administrativa dels doctorands que matriculi. 
 
La universitat coordinadora mantindrà actualitzat un registre per curs en el qual figuraran els 
doctorands que s'hagin matriculat. També proporcionarà un llistat dels doctorands matriculats en les 
universitats signants. El coordinador/a general del programa serà el responsable de tramitar aquesta 
llista a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. 
  
 
OCTAVA. RÈGIM ACADÈMIC DELS DOCTORANDS, GESTIÓ D'EXPEDIENTS I EXPEDICIÓ DE TÍTOLS 
 
Cada universitat participant serà la responsable de la tramitació dels expedients dels doctorands que 
tingui matriculats i s'encarregarà materialment de l'administració i dipòsit dels documents, de la 
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custòdia de les actes i de la tramitació, expedició i el registre d'un únic títol de doctorat conjunt, que 
expediran i signaran els rectors de les universitats participants i es materialitzarà en un únic suport 
en el qual constin els logotips de les citades universitats, d'acord amb el model, format i requisits que 
estableixi la legislació vigent. 
 
El doctorand estarà sotmès al règim de permanència i a la normativa de doctorat aplicable en la 
universitat on es matriculi. 
 
 
NOVENA. TESI DOCTORAL 
 
La tesi doctoral de cada doctorand s'inscriurà en la universitat on s'hagi realitzat la matrícula 
corresponent, la qual assumirà les competències previstes en la normativa vigent respecte a tesis 
doctorals. 
 
La defensa de la tesi doctoral es farà, com a norma general, en la universitat on s'hagi matriculat el 
doctorand, d'acord amb la reglamentació que li sigui pròpia. La Comissió Acadèmica del Programa de 
Doctorat, en coordinació i d'acord amb les Escoles de Doctorat, tractarà els casos que no s'ajustin, i 
estudiarà un sistema de passarel·les adequades per a facilitar el pas d'una universitat a una altra a 
l'efecte de defensa de tesi doctoral. 
 
 
DÈCIMA. MOBILITAT DE DOCTORANDS I PROFESSORAT 
 
El Programa de Doctorand conjunt en Enginyeria Electrònica contempla la mobilitat de doctorands i 
professors necessària per al seu desenvolupament. Les universitats participants facilitaran als 
doctorands i professors la utilització de tots els serveis universitaris relacionats amb el programa. 
 
 
ONZENA. SISTEMA DE GARANTIA DE QUALITAT 
 
El sistema de garantia de qualitat s'ajustarà als requisits d'acreditació del programa de doctorat 
conjunt. La universitat coordinadora facilitarà a la resta d'institucions participants els documents 
necessaris per a emplenar els protocols d'avaluació de la qualitat que corresponguin. Cadascuna de 
les altres institucions signants es compromet, mitjançant els respectius serveis de qualitat, a recollir 
la informació necessària i enviar-la a la universitat coordinadora. 
 
 
DOTZENA. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD DE VERIFICACIÓ, MODIFICACIÓ, ACREDITACIÓ I 
EXTINCIÓ DEL PROGRAMA 
 
La universitat coordinadora ostentarà la representació en els procediments de verificació, 
modificació, acreditació i extinció per a realitzar els tràmits d'acord amb el procediment establert en 
la normativa aplicable i els mecanismes desenvolupats pels òrgans competents. 
 
Cadascuna de les universitats signants col·laborarà en els procediments, de conformitat amb la 
normativa aplicable. 
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TRETZENA. FINANÇAMENT 
 
El Programa de Doctorat conjunt en Enginyeria Electrònica disposarà del finançament global que 
resulti del finançament que cadascuna de les universitats participants atorgui, d'acord amb els 
criteris respectius que s’estableixin. 
 
Els ingressos de la matrícula i les tutories obtinguts per cada universitat i les possibles subvencions 
atorgades seran gestionades per cada universitat mitjançant la unitat corresponent. 
 
La universitat coordinadora concorrerà amb el programa de doctorat a les convocatòries 
d'excel·lència. Aquesta o qualsevol altra subvenció o ingrés extraordinari obtingut directament per 
part del programa seran gestionats per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat d'acord 
amb els procediments administratius i comptables que acordin les respectives gerències. 
 
No es podran contreure cap despesa ni compromís pressupostari extraordinari associat al programa, 
que prèviament no disposi de la corresponent autorització pressupostària d'acord amb el 
procediment administratiu de cada universitat. Les despeses no autoritzades seran a càrrec de la 
persona que els hagués realitzat. 
 
 
CATORZENA. INTERCANVI D'INFORMACIÓ I PROTECCIÓ DE DADES 
 
La col·laboració interuniversitària comporta la transmissió de dades de caràcter personal registrats 
en suport físic, així com el seu tractament posterior. A aquest efecte, les parts signants es 
comprometen a complir en tot moment amb la normativa vigent de protecció de dades personals 
aplicable, a no fer ús de les dades de caràcter personal que s'obtinguin a conseqüència de la gestió 
del doctorat interuniversitari per a una finalitat diferent de la que motiva la formalització del present 
conveni, a no comunicar a tercers sense consentiment dels interessats, així com complir amb les 
mesures de seguretat i altres obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter 
personal. 
 
En tot cas, les parts hauran d'adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries, 
especialment les que reglamentàriament es determinin, per a garantir les dades de caràcter personal 
i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Considerant l'estat de la 
tecnologia, la naturalesa de les dades subministrades i els riscos als quals estan exposats, tant si 
provenen de l'acció humana o del medi físic o natural. 
 
 
QUINZENA. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 
 
La propietat intel·lectual dels continguts utilitzats en el programa de doctorat conjunt són propietat o 
titularitat de la universitat participant que els hagi creat i/o aportat, sense perjudici dels pactes que, 
si escau, hagi establert contractualment amb els autors amb anterioritat. 
 
Cadascuna de les parts declara i garanteix que és titular o té el títol suficient per a l'explotació 
comercial de tots els drets dels respectius noms, logos i marques i qualsevol altre ben protegit per les 
lleis en matèria de propietat industrial. 
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Així mateix, les parts s'autoritzen recíprocament a utilitzar els seus logos, amb la finalitat única de 
desenvolupar l'objecte del present conveni. 
 
No obstant això, quan l'ús de logotips i altres marques identificatives de les universitats participants 
hagi de tenir caràcter lucratiu per a l'entitat sol·licitant, s'haurà de formalitzar el contracte de 
llicència de marca corresponent. 
 
 
SETZENA. VIGÈNCIA 
 
Aquest conveni tindrà una durada de 6 anys a partir del 2 d’octubre de 2020. En qualsevol moment 
abans de la finalització, les parts poden acordar per escrit la pròrroga del conveni per un període de 6 
anys addicionals, sempre que es continuï oferint el màster en les condicions aprovades. 
 
En qualsevol cas, sempre s'haurà de garantir als doctorands la finalització del doctorat iniciat. 
 
 
DISSETENA. INCORPORACIÓ O DESVINCULACIÓ D'ALTRES UNIVERSITATS I CENTRES DE RECERCA 
 
El programa de doctorat objecte d'aquest conveni estarà obert a la incorporació d'altres institucions, 
sempre que acceptin els termes d'aquest acord i previ informe favorable de la Comissió Acadèmica 
del Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica. Les institucions que s'adhereixin al programa 
tindran els mateixos drets i obligacions que la resta de participants. 
 
La incorporació o desvinculació d'institucions comportarà un nou procediment de verificació del 
programa de doctorat d'acord amb la legislació vigent aplicable. 
 
En el programa de doctorat conjunt també podran participar centres públics i privats de recerca. 
Aquesta participació es concretarà en els corresponents convenis específics de col·laboració. 
 
 
DIVUITENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMENT DEL CONVENI 
 
Cadascuna de les institucions ha de designar un responsable del seguiment de l'aplicació del conveni. 

Per part de la UPC serà el coordinador/a general 
Per part de la UIB serà el coordinador 
 

Aquests representants tindran, sense perjudici d'uns altres que li puguin ser encomanats, les 
següents comeses: 

a)  Resoldre els problemes d'interpretació i aplicació que es puguin plantejar en el compliment del 
present conveni. 

b)  Realitzar el seguiment del compliment del present conveni. 
c)  En cas de resolució del conveni acordarà la continuació o la manera i termini de finalització de 

les actuacions en curs. 
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DINOVENA. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES 
 
Les parts es comprometen a resoldre de comú acord qualsevol diferència que sobre el present acord 
pugui sorgir, per mitjà dels responsables del seguiment de l'aplicació del conveni. En el cas de no ser 
possible aquest acord, les parts es comprometen a sotmetre's a mediació abans d'iniciar qualsevol 
reclamació davant la jurisdicció que correspongui. 
 
 
VINTENA. MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
Qualsevol canvi que modifiqui el que s'estableix en aquest conveni, haurà de ser ratificat mitjançant 
acord de totes les parts abans de l'inici del curs acadèmic en què es pretenguin introduir les possibles 
modificacions. 
 
 
VINT-I-UNENA. NOTIFICACIONS 
 
La universitat coordinadora traslladarà còpia de totes les actuacions referides al procés d’acreditació, 
de la resolució de l’acreditació, una vegada rebuda la notificació, i dels informes de seguiment del 
doctorat de cada curs als rectorats de les universitats participants, així com de qualsevol altra 
resolució que afecti el doctorat. 
 
 
VINT-I-DOSENA. TRANSPARÈNCIA 
 
De conformitat amb la legislació vigent sobre transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, les universitats públiques signants, en relació amb aquest conveni, faran pública la 
informació relativa a les parts signants, l'objecte, la vigència, les obligacions que assumeixen les 
parts, incloent les econòmiques, i qualsevol modificació que es realitzi. 
 
 
VINT-I-TRESENA. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI 
 
Són causes de resolució del present conveni: 
 

a)  El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga d'aquest. 
b)  El mutu acord de les parts signants, manifestat per escrit. 
c)  La manifestació de qualsevol de les parts de la voluntat de resoldre el conveni, amb un preavís 

escrit d'un any respecte a l'inici del curs acadèmic. 
d)  L'incompliment greu de qualsevol de les parts d'alguna de les estipulacions essencials del 

conveni. En aquests casos, la part afectada per l'incompliment comunicarà a l'altra part, per 
escrit, els incompliments detectats o les causes que sustentin la resolució i li donarà un termini 
perquè compleixi amb les seves obligacions o compromisos que es consideren incomplits. 
L'altra part podrà formular la seva rèplica en el termini de 15 dies hàbils des de que rebi l'escrit 
de denúncia.  

e)  Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f)  Les causes previstes en el conveni i les establertes en la legislació vigent. 
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La resolució anticipada del present conveni no impedirà la finalització de les activitats que s'estiguin 
duent a terme fins a la seva completa execució, d'acord amb el que s'estableix per la legislació que 
sigui aplicable.  
 
 
VINT-I-QUATRENA. EXTINCIÓ DEL CONVENI ANTERIOR 
 
Amb la signatura del present conveni de col·laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya i 
la Universitat de les Illes Balears per a dur a terme conjuntament el Programa de Doctorat en 
Enginyeria Electrònica, se substitueix el conveni signat en data 6 de juny de 2012, que queda sense 
efecte. 
 
 
I, per a que així consti, signen aquest conveni amb efectes de 2 d'octubre de 2020 
 
 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA   UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 
 
 
 
 
 
 
 
Francesc Torres       Llorenç Huguet 
Rector        Rector 
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