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RESOLUCIÓ del Rector de la Universitat de Barcelona per la qual es delega la
competència en matèria de verificació i modificació dels títols oficials de Doctorat

L’article 71.1 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona disposa que el Rector és la màxima
autoritat acadèmica de la Universitat i el seu representant legal i que com a òrgan
unipersonal de govern exerceix la direcció i la gestió d’aquesta institució.
L’article 73.a) de l’Estatut de la Universitat de Barcelona estableix que correspon al rector
la competència de representar oficialment a la Universitat front als poders públics i les
entitats públiques i privades, així com de delegar l’exercici d’aquesta representació.
L’article 9, en els seus apartats 1 i 6 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, estableix que els òrgans de les diferents Administracions Públiques podran
delegar l’exercici de les competències que tinguin atribuïdes, en altres òrgans de la mateixa
Administració i que la delegació serà revocable en qualsevol moment per l’òrgan que la
hagi conferit.
Fent us de les atribucions que m’atorga la legislació vigent,
RESOLC:
Primer. Delegar en el director de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona, Dr.
Mario Domínguez Amorós, la competència en matèria de verificació i modificació dels títols
oficials de doctorat.
Segon. Revocar la delegació d’aquesta competència dictada anteriorment, mitjançant
resolució del rector de data 2 de setembre de 2013.
Tercer. Comunicar aquesta resolució al director de l’Escola de Doctorat, a la Vicerectora
de Doctorat i Personal Investigador en Formació, al Rectorat, a la Secretaria General, al
Gabinet del Rectorat; i ordenar la seva publicació al Portal de la Transparència d’aquesta
Universitat.
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