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RESOLUCIÓ del Rector per la qual es deleguen competències en matèria de Recerca
Els articles 71.1 i 73.a) de l’Estatut de la Universitat de Barcelona estableixen que el rector és
el representant legal de la institució i que pot delegar aquesta representació.
L’article 73.d) de l’Estatut de la Universitat de Barcelona disposa que és competència del rector
la delegació de competències als vicerectors als qui nomena.
L’article 75.2 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona estableix que els vicerectors i les
vicerectores actuen amb l’autoritat delegada del rector o la rectora en tots els assumptes que
aquest o aquesta els encomani.
L’article 52.2 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona estableix que el rector o la persona que
aquest delegi, presideix la Comissió dels serveis cientificotècnics, avui Serveis Científics i
Tecnològics, delegada del Consell de Govern.
L’article 105.2 de l’Estatut de la UB disposa que la Comissió de Recerca és presidida pel rector
o la rectora, o per la persona que delegui.
L’article 9.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic estableix que
els òrgans de les Administracions Públiques podran delegar l’exercici de les competències que
tinguin atribuïdes en altres òrgans de la mateixa Administració.
L’article 9.6 de la Llei 40/20015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic disposa que
les delegacions de competències seran revocables en qualsevol moment per l’òrgan que les
hagi conferit.
Fent ús de les atribucions que m’atorga la legislació vigent,
RESOLC:
Primer. Revocar la resolució del rector, de data 9 de febrer de 2021, en el vicerector de
Recerca, Jordi García Fernández. Aquesta resolució substitueix la dictada en aquella data.
Segon. Delegar en el vicerector de Recerca, Jordi García Fernández, les competències
següents:
1. Presidir la Comissió de Recerca delegada del Consell de Govern.
2. Presidir la Comissió dels Serveis Cientificotècnics, avui Centres Científics i Tecnològics,
delegada del Consell de Govern.
3. La representació legal de la UB en la presentació de projectes de recerca de les
convocatòries de l’àmbit internacional, estatal, autonòmic i local, d’institucions públiques
i privades, i de qualsevol ajut o subvenció per a la recerca convocat per institucions
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públiques o privades, així com la seva acceptació i justificació, i obtenció del certificat
digital de representant de la UB com a persona jurídica.
4. Representar la Universitat de Barcelona en els òrgans de govern o organitzatius,
presents o futurs, en què participi la Universitat de Barcelona, en el marc de l’estratègia
RIS3CAT, així com en la signatura de les sol·licituds de projectes que s’emmarquin
dintre de les convocatòries d’algun dels instruments de l’estratègia de recerca i
innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya, RIS3CAT.
5. Competències relatives als compromisos de vinculació del personal sol·licitant o
participant en les convocatòries de finançament a l'activitat investigadora, durant el
període d'execució del projecte de recerca escaient, segons determinin en cada cas les
bases de la convocatòria i la normativa d’aplicació.
6. Emetre, juntament amb la vicerectora d’Igualtat i Gènere, certificacions en matèria de
polítiques de gènere, per a la signatura de sol·licituds de projectes i d'ajuts convocats
per Institucions Públiques i Privades, així com la seva acceptació i justificació, en
matèria de gènere.
7. La convocatòria d’ajuts relacionats amb la recerca i finançats amb crèdits del pressupost
de polítiques de la UB (programa d’intensificació d’activitat investigadora, renovació
d’equipament científic i tecnològic de recerca obsolet, welcome pack i qualsevol altra
que es pugui convocar), així com la seva resolució.
8. L’autorització de la participació dels investigadors de la UB en projectes de recerca
liderats per institucions alienes a la Universitat de Barcelona, tant si l’investigador de la
UB és co-IP del projecte, com si es tracta d’un membre integrant d’un equip
d’investigació.
9. Signatura dels MTA (material transfer agreement).
Tercer. Revocar qualsevol altra delegació de les competències delegades en aquesta
resolució, de data anterior a la d’aquest document.
Quart. Ordenar als SSJJ que comuniquin aquesta resolució al vicerector de Recerca, a l’Àrea
de Suport a la Recerca, al Rectorat, a la Secretaria General, al Gabinet del Rectorat; i ordenar
que es publiqui en el Portal de la Transparència de la Universitat de Barcelona.
Signat digitalment per:

Joan Guàrdia Olmos
Rector
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Rector
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