RESOLUCIÓ NÚMERO 1006/2020 DE SUPLÈNCIA DEL VICERECTOR O VICERECTORA
DE POLÍTICA CIENTÍFICA EN ELS SUPÒSITS DE VACANT, ABSÈNCIA O MALALTIA

ANTECEDENTS DE FET

1. El rector de la Universitat Politècnica de Catalunya va ser nomenat mitjançant Reial decret
1025/2017, de 7 de desembre (publicat al BOE núm. 7514, de 12 de desembre de 2017 i al
DOGC núm. 7514 , de la mateixa data). El rector va prendre possessió del seu càrrec el mateix
dia 12 de desembre de 2017.
2. Mitjançant Resolució núm. 2371/2017 de 13 desembre el rector va nomenar vicerector de
Transferència de Coneixement i Innovació al Dr. Jordi Berenguer Sau
3. Mitjançant Resolució núm.1636 /2019 de 21 d’octubre el rector va nomenar vicerector de
Política Científica al Dr. Luca Pelà

FONAMENTS DE DRET

1. L’article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats estableix que el
rector és l'autoritat acadèmica màxima de la universitat i en té la representació. Exerceix la
direcció, el govern i la gestió de la universitat, desenvolupa les línies d'actuació aprovades
pels òrgans col·legiats corresponents i n'executa els acords.
2. L'article 72 dels Estatuts de la UPC estableix que correspon al rector el nomenament,
l’assignació de funcions i la revocació dels vicerectors o vicerectores.
3. L’article 13.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic estableix
que els titulars dels òrgans administratius poden ser suplerts temporalment en els supòsits
de vacant, absència o malaltia, així com en els casos en què s’hagi declarat la seva abstenció
o recusació. L’article 13.2 estableix que la suplència no implica l’alteració de la competència,
i perquè sigui vàlida no cal publicar-la.
Per tot això i d’acord amb les competències que m’atorguen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats i els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats per
Acord GOV/43/2012, de 29 de maig (publicats al DOGC núm. 6140 d’1 de juny de 2012)

RESOLC

PRIMER. - En el cas que es produeixi vacant, absència o malaltia del vicerector o de la vicerectora
de Política Científica exercirà temporalment les seves funcions, per suplència, el vicerector o
vicerectora de Transferència de Coneixement i Innovació.
SEGON. - En les resolucions i els actes que es dictin o els documents que es signin mitjançant
aquesta suplència, s’haurà de fer constar aquesta circumstància i s’haurà d’especificar el titular
de l’òrgan en la suplència del qual s’adopten i qui està exercint efectivament aquesta suplència.
TERCER. - Aquesta resolució té afectes el mateix dia de la seva adopció.
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