
 

 

RESOLUCIÓ    707/2020 DE LA VICERECTORA DE DOCÈNCIA I ESTUDIANTAT DE DELEGACIÓ DE 
SIGNATURA 

 

ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET 

PRIMER.- El rector va dictar la Resolució 122/2020, de 28 de gener, de delegació de 
competències, publicada al DOGC núm. 8082 d’11 de març de 2020. 

SEGON.- Aquestes delegacions de competències van tenir efectes a partir del dia 12 de març 
de 2020 (dia següent al de la seva publicació). 

TERCER.- El rector va delegar a favor del vicerector o vicerectora de Docència i Estudiantat 
competències en matèria de gestió d’estudis de grau i màster; convenis de cooperació 
educativa d’estudiants d’altres universitats, convenis individuals de col·laboració de pràctiques 
compartides d’estudiantat d’ensenyaments secundaris postobligatoris i convenis de pràctiques 
de cursos de formació ocupacional, i expedició de certificats acreditatius de superació de 
nivells d’idiomes o certificats d’assistència o superació de cursos realitzats dins de l’àmbit del 
Pla de Llengües de la UPC. 

QUART.- L’article 12.1 de la Llei  40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
estableix que els titulars dels òrgans administratius poden, en matèria que tinguin la 
competència bé sigui per atribució o bé per delegació de competència, delegar la signatura de 
les seves resolucions i actes administratius a favor dels titulars dels òrgans o unitats 
administratives que depenguin d’ells. 

Per això i de conformitat amb les atribucions que m’atorga la normativa vigent 

RESOLC 

PRIMER.- Delegar la signatura de les resolucions, actes administratius i documents en les 
matèries que es detallen a favor dels següents  òrgans o titulars d’unitats administratives : 

12 EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ACREDITATIUS DE SUPERACIÓ DE NIVELLS D’IDIOMES O 
CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA O SUPERACIÓ DE CURSOS REALITZATS DINS DE 
L’ÀMBIT DEL PLA DE LLENGÜES DE LA UPC 

 
Núm. Competència Delegació de signatura 

12.2 Expedició dels certificats d’assistència, 
aprofitament o superació de cursos i de proves 
de terceres llengües i de català realitzats dins de 
l’àmbit del Pla de Llengües de la UPC i de la 

Cap del Servei de Llengües i 
Terminologia 



 

formació en idiomes que se’n deriva, sota la 
coordinació del Servei de Llengües i 
Terminologia. 

12.3 Expedició dels certificats d’assistència o 
aprofitament de cursos d’habilitats 
comunicatives i comunicació eficaç realitzats 
dins de l’àmbit del Pla de Llengües de la UPC i 
de la formació en idiomes que se’n deriva, sota 
la coordinació del Servei de Llengües i 
Terminologia. 

Cap del Servei de Llengües i 
Terminologia 

 

SEGON.- Les resolucions, actes administratius i documents signats en virtut d’aquesta 
delegació de signatura no alteren la titularitat de la competència ni tampoc implica que l’òrgan 
delegant hagi transferit el seu exercici. 

TERCER.- L’òrgan titular d’aquestes competències (el rector) i l’òrgan que les exerceix per 
delegació (la vicerectora de Docència i Estudiantat)  poden en qualsevol moment revocar 
aquestes delegacions de signatura. 

QUART.- Les resolucions, actes administratius i documents signats en virtut d’aquestes 
delegacions de signatura han d’adoptar aquest peu de signatura: 

Denominació del càrrec que signa 

Signatura 

Nom i cognoms de la persona que signa 
Per delegació de signatura de la vicerectora de Docència i Estudiantat 
(Indicar número i data d’aquesta Resolució) 
 

CINQUÈ.- Aquesta resolució té efectes a partir de la data de la seva adopció. 

SISÈ.- Publicar aquesta resolució a la pàgina Web de la UPC i comunicar-la als titulars dels 
òrgans o unitats administratives a favor de qui s’hagi delegat les signatures. 

 

Barcelona 

La vicerectora de Docència i Estudiantat 

Nuria Garrido Soriano 

Document original signat electrònicament el 28/04/2020 a les 16:19:40 


