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RESOLUCIÓ per la qual es delega la signatura per al nomenament d’alguns càrrecs
acadèmics de la Universitat Autònoma de Barcelona
La Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de direcció de la UAB, aprovada pel
Consell de Govern en data 5 de març de 2014 i modificada per acords de 12 de juny de 2014,
de 19 de març de 2015 i de 10 de març de 2016, estableix una estructura de càrrecs tot
diferenciant entre càrrecs de direcció i càrrecs de gestió, i, entre els càrrecs de gestió inclou la
figura de coordinador o coordinadora amb diferents categories en funció del complement
econòmic i de la reducció de docència associats.
L’experiència en l’aplicació de la normativa esmentada mostra que el càrrec de coordinador o
coordinadora s’aplica a totes les estructures de la UAB per a oficialitzar diferents dedicacions
del professorat a activitats relacionades amb la gestió.
Per tal d’agilitar els nomenaments i els cessaments d’aquests càrrecs acadèmics de coordinador
o coordinadora, es creu oportú procedir a la delegació de la signatura en els casos de
coordinador o coordinadora nivell D, per tal que siguin les persones que ocupen els càrrecs de
direcció dels centres, dels departaments i dels instituts les que els formalitzin.
En virtut d’això, de conformitat amb l’article 12 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, que disposa que els titulars dels òrgans administratius podran delegar
la signatura de les seves resolucions i actes administratius als titulars dels òrgans o unitats
administratives que en depenen.
RESOLC
Primer.- Delegar la meva signatura en les persones que ocupin els càrrecs de direcció de
facultats i escoles, de departaments i d’instituts per a la formalització dels nomenaments i dels
cessaments dels càrrecs de gestió corresponents a coordinador o coordinadora nivell D que
corresponguin al seu àmbit.
Segon.- Aquesta delegació es podrà aplicar per als nomenaments i cessaments que hagin de
tenir efectes a partir de l’1 de gener de 2018.
Tercer.- Les resolucions signades en virtut de la present delegació de signatura hauran de ser
comunicades a l’Àrea de Personal Acadèmic als efectes d’introducció de dades en els sistemes
informàtics corresponents.
Quart.- De conformitat amb el que s’estableix a l’article 9.5 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de Règim Jurídic del Sector Públic, no podrà delegar-se la signatura de les resolucions i actes
que se signen per delegació.
Cinquè.- D’acord amb el que es preveu a l’article 9.6 de la Llei abans esmentada, aquestes
autoritzacions seran revocables, totalment o parcialment, en qualsevol moment.
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Sisè.- Les signatures que es deleguen en la present resolució hauran d’anar precedides de la
identificació del càrrec que delega i les paraules “Per delegació de firma” seguides de la
denominació de l’òrgan autoritzat. La delegació de signatura no implica l’alteració de la
competència.
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