Gran Via
de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

RESOLUCIÓ del Rector per la qual es delega en el vicerector de Transformació
Digital la representació del rector en la Comissió de seguiment de la Càtedra UB
Economia Urbana Ciutat de Barcelona.

Els articles 71.1 i 73.a) de l’Estatut de la Universitat de Barcelona estableixen que el rector
és el representant legal de la institució i que pot delegar aquesta representació.
L’article 73.d) de l’Estatut de la Universitat de Barcelona disposa que és competència del
rector la delegació de competències en els vicerectors als qui nomena.
L’article 75.2 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona estableix que els vicerectors i les
vicerectores actuen amb l’autoritat delegada del rector o la rectora en tots els assumptes
que aquest o aquesta els encomani.
L’article 10.1 de la Normativa reguladora del procediment de creació i funcionament de les
càtedres i aules UB, aprovada per acord de Consell de Govern, de 5 de desembre de 2017,
disposa que el rector és membre integrant de les Comissions de Seguiment de les Càtedres
UB, i que pot delegar aquesta representació.
L’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic estableix
que els òrgans de les Administracions Públiques podran delegar l’exercici de les
competències que tinguin atribuïdes en altres òrgans de la mateixa Administració i que les
delegacions de competències seran revocables en qualsevol moment per l’òrgan que les
hagi conferit.
Fent ús de les atribucions que m’atorga la legislació vigent,

RESOLC:
Primer. Delegar en el vicerector de Transformació Digital, Xavier M. Triadó Ivern la
competència per representar al rector en la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB
Economia Urbana Ciutat de Barcelona.
Segon. Revocar qualsevol delegació de les competències relacionades en aquesta
resolució, feta amb anterioritat a la data de la mateixa.
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Tercer. Comunicar aquesta resolució al Dr. Triadó, al secretari de la CAUB, a la Secretaria
General de la UB, al Gabinet del Rectorat i ordenar que es publiqui en el Portal de la
Transparència de la Universitat de Barcelona.
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