
ACTADELS 

PREMIS MARCEL BRÚ D'ENGINYERIA AMBIENTAL 

Curs 2017-2018 

Veredicte del jurat 

. 1 .. Escola de Camins 
hcola ,~ • ......,.., d'f,...,.,.,, .. •c....... c... ....... 
UPC BARCELONATECH 

El jurat deis premis "Marce! Brú d'Enginyeria Ambiental, curs 2017-2018", presidit pel Prof. Pedro 
Díez, director de l'Escola Tecnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona i 
format pel Prof. Rafael Mujeriego i la Prof. Eva Oller, subdirectora i cap d'estudis del Grau 
d'Enginyeria Civil i del Grau d'Enginyeria d'Obres Públiques. 

Reunit a l'Escola Tecnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, el dia 25 
de febrer de 2019, i un cop avaluats els expediehts academics deis estudiants de les titulacions 
del Grau d'Enginyeria Civil i del Grau d'Enginyeria d'Obres Públiques que s'imparteixen a l'Escola, 
i que estan admesos pera cursar el Master en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, en primera 
convocatoria (amb reserva de pla~a). 

Acorda per unanimitat: 

1. Atorgar el premi al titulat en el Grau d'Enginyeria Civil: 

Gerard Josep Alcalde Gascón 

La dotació del premi és de 1.000 €, al qual s'aplicara al dotació fiscal que correspongui. 

2. Atorgar el premi al titulat en el Grau d'Enginyeria d'Obres Púbfiques: 

Jesús Daniel Mondragón Asprilla 

La dotació del premi és de 1.000 €, al qual s'aplicara al dotació fiscal que correspongui. 

3. Fer pales el fet que per a la valoració, el jurat ha tingut en compte, amb un pes del 60%, 
l'expedient academic complet i amb el 40% restant les qualificacions e·n les assignatures 
amb component ambiental. 

En el Grau d'Enginyeria Civil: 

Enginyera Ambiental 

Hidrología Superficial i Subterrania 

En el Grau d'Enginyeria d'Obres Públiques: 

Tecnología Ambiental 

Hidrología Superficial i Subterrania 
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El president aixeca la sessió i s'estén l'acta, anJb el vist+plau deis membres del jurat: 

Barcelona, 25 de febrer de 2019. 

Director de l'Escola de Camins 

Profess9ra Eva Oller, subdirectora i cap 
d'estudis deli Graus d'Enginyeria Civil i 
Obrés Públiques. 

Catedratic d'Enginyeria Ambiental 
(jubilat) 
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