RESOLUCIÓ 188/2018 DE 31 DE GENER, DE DELEGACIÓ DE SIGNATURA

ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET
Mitjançant Resolució número 144/2018 (publicada al DOGC número 7548 de
31.01.2018) el rector de la UPC ha delegat a favor del secretari o la secretària general
l’exercici de diverses competències en matèria d’emissió de certificats acreditatius de
superació de nivells de llengües, certificats d’assistència o superació de nivells de
llengües i certificats d’assistència o superació de cursos realitzats dins del Pla de
Llengües de la UPC.
D’acord amb l’article 12 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, els titulars dels òrgans administratiu poden, en matèria de la seva competència,
que tinguin, bé per atribució, bé per delegació de competències, delegar la signatura de
les seves resolucions i actes administratius en els titulars dels òrgans o unitats
administratives que depenguin d’ells.
Per tots aquests antecedents i fonaments de dret i de conformitat amb les atribucions
que m’atorga la normativa vigent.
RESOLC
PRIMER.- Delegar a favor de la cap en funcions del Servei de Llengües i Terminologia
la signatura de:
Referència: Número
delegació competència

Delegació de signatura

9.3

Signatura dels certificats acreditatius de l’assistència o
superació de cursos d’idiomes i el resultat de les proves
d’idiomes realitzats dins de l’àmbit del Pla de Llengües de
la UPC i del Programa d’Idiomes de la UPC que se’n
deriva, sota la coordinació del Servei de Llengües i
Terminologia.

9.4

Signatura dels certificats d’assistència o aprofitament de
cursos de la branca d’habilitats comunicatives o
comunicació eficaç realitzats dins de l’àmbit del Pla de
Llengues de la UPC i del Programa d’Idiomes de la UPC
que se’n deriva, sota la coordinació del Servei de
Llengües i Terminologia.

SEGON.- Els actes administratius signats en virtut d’aquesta delegació de signatura no
alteren la titularitat de la competència i no implica que l’òrgan que delega transfereixi
el seu exercici.
TERCER- L’òrgan titular d’aquestes competències i el de llur exercici poden, en
qualsevol moment , revocar aquesta delegació de signatura.
QUART.- Determinar que la signatura vagi acompanyada de la següent fórmula:
La cap en funcions del Servei de Llengües i Terminologia
Signatura
Nom i cognoms de la cap en funciones del SLT
Per delegació de signatura de la secretària general,
Resolució 188/2018, de 31 de gener.
CINQUÈ-. Informar d’aquesta resolució al Consell de Govern i publicar-la a la Web de
la UPC.
SISÈ.- Aquesta resolució té efectes a partir de la seva signatura.

Barcelona, 31 de gener de 2018

Marta de Blas Abante
Secretària general

