
Resolució de 9 de juny de 2021, del Vicerector de Política de PDI, per la qual es 
modifica la Resolució 706/2020, de 6 de maig, del Vicerector de Política de PDI de 
delegacions de signatura. 
 
ANTECEDENTS DE FET I FONAMENTS DE DRET 
 
Primer. Per Resolució 706/2020, de 6 de maig, el Vicerector de Política de PDI va delegar la 
signatura d’algunes de les competències que exerceix per delegació de competència, en 
matèria de gestió de personal 
 
Segon. Atès que s’han produït canvis organitzatius en l’equip de gerència i en l’estructura 
organitzativa de serveis. 
 
Atès el nomenament de la Directora d’Àrea de Personal Docent i Investigador, amb efectes de 
8 de juny de 2021, procedeix actualitzar la delegació de signatura establerta a la Resolució 
706/2020, de 6 de maig. 
 
De conformitat amb el que estableix l'article 12 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic 
del sector públic en matèria de delegació de signatura,  

  

RESOLC: 

 
Primer. Modificar la Resolució 706/2020, de 6 de maig, del Vicerector de Política de PDI de 
delegacions de signatura en el sentit següent: 
 
1. Les delegacions de Signatura efectuades en favor del Director o directora d’Àrea de Personal 

i Organització s’han d’entendre efectuades en favor del Director o directora d’Àrea de 
Personal Docent i Investigador en els processos relacionats amb el Personal Docent i 
Investigador (processos de l’apartat 2 de la RESOLUCIÓ 122/2020, de 28 de gener, de 
delegació de competències), i el Personal finançat per projectes. 

 
2. En els processos de l’apartat anterior, les referències al Servei de Personal s’han d’entendre 

en favor del Servei de Personal Docent i Investigador. 
 
3. Es modifiquen les delegacions de signatures efectuades en favor del Cap de Servei de 

Personal Docent i Investigador en el sentit d’incorporar indistintament aquest càrrec i el 
Director o directora d’Àrea de PDI, sense alterar, si escau, la delegació de signatura en favor 
del responsable de la Unitat corresponent. 

 
 
Segon. Les resolucions o actes que s'adoptin per delegació de signatura hauran d'indicar 
expressament aquesta circumstància, d’acord amb la normativa vigent. 
 
 
 
 
 
Barcelona, 9 de juny de 2021 
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