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RESOLUCIÓ del rector per la qual es deleguen competències en el vicerector 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 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. Delegar en el vicerector de recerca, Jordi García Fernández, les competències
següents:
1. La representació legal de la Universitat de Barcelona en la firma digital de projectes
de recerca.
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2. La representació legal de la Universitat de Barcelona en la signatura digital de les
sol·licituds d'ajuts per al "foment de la investigació científica d'excel·lència Maria
Guzman".
3. La representació de 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.
4. Les 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.
5. L’emissió, juntament amb la vicerectora d’Igualtat i Gènere, de 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.
6. La representació de la Universitat de Barcelona, juntament amb el vicerector de
Política d’Internacionalització, en la signatura de documents oficials de projectes
internacionals.
7. La convocatòries d'ajuts del Programa Intensificació d'Activitat Investigadora CURS
2020-2021 2020 i pels cursos successius en el cas que es publiquin.

Segon. Revocar qualsevol delegació de les competències relacionades en aquesta
resolució, feta amb anterioritat a la data de la mateixa.
Tercer. Ordenar als SSJJ que comuniquin aquesta resolució al vicerector de Recerca, a
l’Àrea de Suport a la Recerca, a la Secretaria General, al Gabinet del Rectorat i ordenar
que es publiqui a la seu electrònica i al Portal de Transparència de la Universitat de
Barcelona.
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