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RESOLUCIÓ del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena
director de la Càtedra UB d’Innovació en Oncologia de Precisió, es nomenen
membres de la Comissió de seguiment, i el rector delega la seva representació en
la mateixa

L’article 5.1 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 les càtedres i les aules han de comptar amb un director, que serà
nomenat pel rector a proposta de la CAUB.
L’article 8.2 de la mateixa norma, estableix que la CAUB ha de proposar el director de
les càtedres o aules, que serà nomenat pel rector.
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 nomena a dos professors de la Universitat de Barcelona
entre els sis membres que composen les Comissions de seguiment de les Càtedres
UB.
El mateix article 10.1 de la Normativa esmentada, estableix que el rector és membre
integrant de les Comissions de seguiment de les Càtedres UB, i que pot delegar aquesta
representació.
Vista la proposta de la CAUB, acordada en reunió de 18 de març de 2021.
Fent ús de les atribucions que m’atorga la normativa vigent,
RESOLC:
Primer. Nomenar director de la Càtedra UB d’Innovació en Oncologia de Precisió al Dr.
Aleix Prat Aparicio, professor agregat adscrit al Departament de Medicina.
Segon. Nomenar membres de la Comissió de seguiment de la Càtedra UB d’Innovació
en Oncologia de Precisió:
-

La Dra. Bárbara Adamo, professora associada mèdica adscrita al Departament
de Medicina.
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-

La Dra. María Jesús Vidal Losada, professora associada mèdica adscrita al
Departament de Medicina.

Tercer. Delegar en el Dr. Josep Maria Nicolás Arfelis, vicedegà acadèmic de postgraus i
màsters de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Clínic), la representació del
rector en la Comissió de seguiment de la Càtedra.
Quart. Comunicar aquesta resolució als/les interessats/des, a la CAUB i al Gabinet del
Rectorat i ordenar que es publiqui al Portal de la Transparència.
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