
 
 

 

 

RESOLUCIÓ 1041/2020 DE SUPLÈNCIA DEL RECTOR EN EL CAS D’ABSÈNCIA, MALALTIA 

O VACANT. 

 

ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET 

 

PRIMER.- El rector de la Universitat Politècnica de Catalunya va ser nomenat mitjançant 

el Reial Decret 1025/2017, de 7 de desembre (publicat al DOGC núm. 7514 i al BOE núm. 

301, de 12 desembre de 2017) i va prendre possessió del seu càrrec al mateix dia 12 de 

desembre de 2017. 

SEGON.- L’article 13 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. 

TERCER.- El paràgraf tercer de l’article 72 dels Estatuts de la UPC estableix que si es 

produeix absència, malaltia o vacant del rector o rectora, n’assumeix temporalment les 

funcions el vicerector o la vicerectora en el qual el rector o rectora ha delegat o, si no hi 

ha cap delegació, el vicerector o la vicerectora que té un nomenament més antic. 

Per 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 i publicats al DOGC núm. 6140 de 1 

de juny de 2012. 

 

RESOLC 

 

PRIMER. - En el cas que es produeixi absència, malaltia o vacant del rector exercirà 

temporalment les seves funcions, per suplència, el vicerector d’Avaluació i Qualitat, Dr. 

Santiago Silvestre Berges. 

 

SEGON. - En el cas que  es produeixi absència, malaltia o vacant  del rector i també del 

primer vicerector designat com a suplent,  el vicerector de Política Internacional, Dr. 

Juan Jesús Pérez González, exercirà temporalment les funcions del rector, per suplència. 



 
 

TERCER.- En el cas que es produeixi absència, malaltia o vacant del rector i dels dos 

primers vicerectors designats com a suplents s’aplicarà el criteri que estableix l’apartat 

tercer in fine de l’article 72 dels Estatuts de la UPC, i el vicerector o la vicerectora amb 

el nomenament més antic  exercirà temporalment les funcions del rector, per suplència. 

QUART. - 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 (és a dir el rector) i 

qui exerceix efectivament aquesta suplència. 

 

CINQUÈ. - Aquesta resolució entrarà en vigor i tindrà afectes a partir del dia 15 de juliol 

de 2020, sens perjudici que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

SISÈ. - Aquesta resolució deroga i deixa sense efectes la Resolució 1688/2019, de 18 

d’octubre, de suplència del rector en cas de vacant, absència o malaltia. 

 

Barcelona, 

 

 

 

 

El rector 

Prof. Francesc Torres 
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