Resolució del rector, de 18 de juny de 2020, per la que es modifica la convocatòria de la primera
edició dels Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans.
Per Resolució del Rector, de 18 de desembre de 2020, la Universitat de Barcelona va convocar la
primera edició dels Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans.
Per la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es van
declarar suspesos els terminis administratius per a la tramitació de procediments de les entitats del
sector públic, i així es va recollir en la resolució del rector de data 16 de març de 2020.
Posteriorment, per resolució del rector, de 27 de maig de 2020, es va produir l’aixecament de la
suspensió dels còmputs dels terminis anteriorment establerta a la Universitat.
Atenent als fets esdevinguts, per tal de facilitar el desenvolupament de la referida convocatòria i
fent ús de les competències que em confereix la legislació vigent i, en especial, l’article 73 de
l’Estatut de la Universitat de Barcelona,
RESOLC
Primer.- Modificar la base quarta de presentació de treballs perquè les candidatures puguin
presentar-se per correu electrònic, que queda redactada de la forma següent:
“Les candidatures han de presentar-se des del correu electrònic corporatiu del professor
o professora que consta en la fitxa B, amb l’assumpte I Premi de Pòsters de
Sostenibilitat i Drets Humans.
El correu ha d’incloure:
•

La fitxa A d’inscripció de l’estudiant. En cas d’autoria col·lectiva del pòster, tots/es
els/les estudiants responsables de l’autoria han d’estar d’acord a presentar-lo al
Premi i s’ha d’incloure una fitxa A per cada estudiant.

•

La fitxa B de diligència del professor/a.

•

Els adjunts o un enllaç de descàrrega de:
o un document PDF del pòster en mida igual o inferior a DINA1
o un document PDF de la bibliografia que el sustenta

Les fitxes A i B poden presentar-se sense signatura.
El correu ha d’adreçar-se a portalpaula@ub.edu. En un termini màxim de 72 hores,
caldrà esperar un missatge de la Fundació Solidaritat UB que confirmi la recepció”.
Segon.- Publicar aquesta resolució
(http://www.solidaritat.ub.edu/).
Joan Elías García
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