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RESOLUCIÓ per la qual es delega la signatura per a la certificació de l’activitat de
docència
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 UAB,
en el seu apartat Primer, subapartat D “Certificacions”, últim paràgraf, autoritza la signatura
dels directors de departament per a la certificació de docència impartida a efectes de sol·licitar
l’acreditació nacional.
L’experiència en l’aplicació d’aquesta autorització mostra que hi ha supòsits en què el director
de departament no pot signar aquest tipus de certificació, ja sigui per acreditar la seva pròpia
docència, o quan es tracta de docència que s’imparteix en els instituts de recerca propis, la
qual cosa aconsella ampliar l’autorització de signatura esmentada.
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 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 UAB, en el seu apartat Primer, subapartat D “Certificacions”, últim
paràgraf que ha de quedar redactada en els termes següents:
Certificats de docència impartida a efectes de
sol·licitar l’acreditació nacional, en funció
d’on correspongui la docència

Director
recerca

de

departament

i

d’institut

de

Certificats de docència impartida a efectes de
sol·licitar l’acreditació nacional, en els casos
que la docència correspongui a un director de
departament o d'institut de recerca

Vicerector de Personal Acadèmics / Delegada
de la rectora per al Personal Acadèmic

Segon.- 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.
Tercer.- 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.
Quart.- 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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Cinquè.- 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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