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RESOLUCIÓ DEL RECTOR, DE 22 DE DESEMBRE DE 2021, DE DELEGACIÓ DE 
SIGNATURA EN EL VICERECTOR DE COMUNICACIÓ, EL DR. SALVADOR MARTÍ 
PUIG 
 

En virtut de les competències que el rector té atribuïdes a l’article 97 dels Estatuts de la 

Universitat de Girona, d’entre les quals es destaca la de representar institucionalment, 

judicialment i administrativament en tota classe de negocis o actes jurídics la Universitat. 

 

Atès que l'article 12 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE 

núm. 236, de 2 d'octubre de 2015), preveu la possibilitat de delegació de signatura de les 

resolucions i actes administratius en altres òrgans administratius.  

 

Considerant que una gestió eficaç dels tràmits en matèria de comunicació requereix agilitzar 

el procediment de signatura.  

 

Vistos els arguments exposats i en virtut de les competències que m'han estat atribuïdes 

pels articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona (Acord GOV/94/2011, de 7 de 

juny, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa 

la publicació del seu text íntegre -DOGC núm.5897, de 9 de juny de 2011-), i pel Decret 

401/2021, de 14 de desembre, pel qual es nomena el doctor Joaquim Salvi Mas rector de 

la Universitat de Girona (DOGC núm. 8564, de 16 de desembre de 2021),  

 
RESOLC:  
 

Primer. Delegar en el vicerector de Comunicació, el Dr. Salvador Martí Puig, la signatura 

dels actes, acords, convenis o documents que es derivin de l’activitat de les àrees que tingui 

atribuïdes el Vicerectorat de Comunicació per Resolució del rector, de 22 de desembre de 

2021, d’atribució de competències als membres de l’equip de direcció de la Universitat de 

Girona.  
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Segon. Revocar totes aquelles delegacions de signatura preexistents que atorguin facultats 

idèntiques a les aquí previstes, així com totes aquelles altres resolucions que s’oposin a la 

present.  

 
Tercer. De conformitat amb el que s'estableix als articles 12.1 i 9.5 de la Llei 40/2015, d'1 

d'octubre, de regim jurídic del sector públic, no podrà delegar-se la signatura de les 

resolucions i actes que se signen per delegació.  

 
Quart. En els actes o documents que se signin en virtut de la present resolució s’haurà de 

fer constar, en la signatura, la identificació de l’òrgan delegant amb la menció "Per resolució 

de delegació del rector de 22/12/2021”. La delegació de signatura no implica l'alteració de 

la competència.  

 

El rector,  

Quim Salvi Mas 

 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades 
poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del rector de la Universitat de Girona en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb els 
articles 8.3, 14.1 i 46.1de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  

 

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus 
interessos. 
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