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RESOLUCIÓ per la qual es modifica la Resolució de 25 d’abril de 2018 de modificació
de la Resolució de 7 de juliol de 2016 d’autorització de signatura de determinades
matèries de competència de la rectora en altres òrgans o responsables d’unitats
administratives de la Universitat Autònoma de Barcelona
Per Resolució de 7 de juliol de 2016 es va autoritzar la signatura de determinades matèries de
competència de la rectora en altres òrgans o responsables d’unitats administratives de la
Universitat Autònoma de Barcelona, la qual va ser modificada per Resolució de data 25 d’abril
de 2018 per tal d’adequar-la en matèria de justificació econòmica dels ajuts i subvencions
concedides a aquesta Universitat.
Correspon ara adequar novament aquesta la Resolució per tal d’ampliar l’autorització de
signatura del vicerector de Relacions Internacionals per incloure altres tipus d’ajuts i
subvencions concedides a aquesta Universitat.
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.- Modificar la Resolució de 25 d’abril de 2018 i la Resolució de 7 de juliol de 2016
d’autorització de signatura de determinades matèries de competència de la rectora en altres
òrgans o responsables d’unitats administratives de la Universitat Autònoma de Barcelona, en
els termes següents:
Pel que fa a les delegacions corresponents al vicerector de Relacions Internacionals, modificar
la redacció del punt 4 de l’apartat sisè “Afers Acadèmics” el qual queda amb la redacció
següent:
4.- Autoritzar la signatura del vicerector de Relacions Internacionals per a les matèries
que tot seguit s’especifiquen:
a.- Formalització de la documentació derivada de la participació de la UAB en els
programes d’intercanvi i en els projectes educatius internacionals, així com de les
corresponents justificacions econòmiques.
b.- Formalització de les sol·licituds d’ajuts i subvencions en el seu àmbit competencial
que la UAB gestiona periòdicament, d’acord amb el que estableixen les bases de les
respectives convocatòries, així com dels actes derivats de la participació dels ajuts i de
les subvencions esmentades i de les corresponents justificacions econòmiques.
Segon.- 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.
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Tercer.- 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.
Quart.- 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.

Margarita Arboix Arzo
Rectora
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