
 
  

    
 
 
 
 
 
 
 

 
Resolució del rector, de 18 de juny de 2020, per la que es modifica la convocatòria de la quinzena 
edició del Premi de Recerca per a la Pau. 
 
 
 
Per Resolució del Rector, de 18 de desembre de 2020, la Universitat de Barcelona va convocar la 
quinzena edició del Premi de Recerca per a la Pau per treballs de recerca de Batxillerat.  
 
La base cinquena d’aquest premi establia el 27 de març de 2020 com a data límit de presentació de 
candidatures i aquest termini va quedar afectat per la resolució del rector de 14 de març de 2020, 
que establia la suspensió del còmput de terminis dels procediments de la Universitat, atesa la 
declaració d’estat d’alarma del Reial decret 463/2020 de 14 de març i l’establert en la seva 
disposició addicional tercera. 
 
Posteriorment, per resolució del rector, de 27 de maig de 2020, s’ha produït 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, que estableix la presentació dels treballs,  que queda redactada 
de la forma següent: 

“Les candidatures han de presentar-se des del correu electrònic del centre educatiu on 
l’estudiant cursa batxillerat, amb l’assumpte XV Premi de Recerca per a la Pau.  

El correu ha d’incloure: 

• La còpia electrònica del treball (en un únic PDF).  

• La fitxa A, amb les dades d’identificació de les persones i del centre 
d’ensenyament que presenten el treball. 

• La fitxa B (PDF), amb el resum del treball.  

En la fitxa B pot incloure’s un enllaç d’accés a altres materials i documents annexos que 
formin el treball. 

La identitat (el nom o la imatge) dels autors del treball no ha de ser visible en les còpies 
de cap dels materials que integren el treball, a excepció dels supòsits en què aquestes 
dades personals siguin imprescindibles per exposar-lo. 

La recepció de la documentació es confirmarà mitjançant un correu electrònic a les 
adreces proporcionades a la fitxa A, en un termini màxim de 72 hores. 

No s’acceptaran les candidatures que no incloguin tota la documentació requerida”. 

http://www.solidaritat.ub.edu/wp-content/uploads/2020/01/Fitxa-A-Premi-Recerca-Pau-UB-2020.pdf
http://www.solidaritat.ub.edu/wp-content/uploads/2020/01/Fitxa-B-Premi-Recerca-Pau-UB-2020.pdf


 
  

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Segon.-  Modificar la base cinquena per ampliar el termini per a la presentació dels treballs, 
establint un nou termini de presentació dels treballs fins al 30 de juny de 2020, en el que 
s’accepten treballs únicament per correu electrònic a l’adreça recercapau@ub.edu de la Fundació 
Solidaritat UB. 

 

Tercer.- Publicar aquesta resolució a la web de la Fundació Solidaritat UB 
(http://www.solidaritat.ub.edu/). 
 

 
Joan Elías García  
Rector 
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