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Resolució de la directora de l’Escola de Doctorat per la qual es reprenen els 

procediments administratius dependents de l’Escola de Doctorat.  

Vista la Resolució del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona de data 21 

d’octubre de 2021, dictada amb motiu de l’atac informàtic patit per aquesta Universitat, 

mitjançant la qual s’acorda la  suspensió dels termes i terminis per a la tramitació dels 

procediments administratius durant el termini de dos mesos amb efectes des del dia 11 

d’octubre de 2021 i prorrogada per dos mesos addicionals fins l’11 de febrer de 2022.  

Vist que l’esmentada resolució acorda que no obstant la suspensió els òrgans 

competents de la Universitat Autònoma de Barcelona podran acordar mitjançant 

resolució motivada la continuació dels procediments administratius iniciats abans del 

dia 11 d’octubre de 2021, així com, qualsevol mesura d’impuls, d’ordenació i instrucció 

necessàries per tal d’evitar perjudicis greus en els drets i els interessos de les persones 

interessades en aquells procediments administratius necessaris pel funcionament bàsic 

dels serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona.   

Atès que de conformitat amb l’anterior la directora de l’Escola de Doctorat va resoldre 

el 28 d’octubre de 2021 reprendre la tramitació de determinats procediments 

administratius de l’Escola de Doctorat només en casos d’urgència i de manera 

excepcional per a determinats casos, per tal d’evitar perjudicis greus de difícil o 

impossible reparació als interessats.  

Atès que el progrés en el restabliment dels recursos afectats per l’atac informàtic 

permet reprendre en tots els casos la tramitació del procediments de l’Escola de 

Doctorat suspesos, garantint en qualsevol cas els drets de les persones interessades. 

Per tant, de conformitat amb les competències que m’atorguen els articles 17 i següents 

del Reglament de l’Escola de Doctorat, aprovat del Consell de Govern el 30 de gener de 

2013, en qualitat de directora de l’Escola de Doctorat, 

 

RESOLC 

PRIMER. Acordar la represa de la tramitació dels procediments administratius 

dependents de l’Escola de Doctorat des del dia 12 de gener de 2022. 
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SEGON. Ratificar tots aquells tràmits i mesures d’ordenació que s’hagin pogut dur a 

terme en relació als procediments suspesos durant el període comprès entre el dia 21 

d’octubre de 2021 i la signatura d’aquesta resolució. 

 

TERCER. Publicar aquesta resolució als efectes oportuns. 

 

 

 

 

 

Inmaculada Ponte Marull 

Directora de l’Escola de Doctorat 
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