BASES DELS
PREMIS MARCEL BRÚ D’ENGINYERIA AMBIENTAL
Curs 2014‐2015
Introducció
L’Escola de Camins i el professor Rafael Mujeriego creen els Premis Marcel Brú d’Enginyeria
Ambiental per estimular als alumnes amb millors expedients acadèmics en el Grau d’Enginyeria
Civil i en el Grau d’Enginyeria d’Obres Públiques, fent especial èmfasi en les assignatures de
contingut ambiental.
Aquesta nova edició dels Premis Marcel Brú és la continuació de les vuit edicions anteriors del
Premi anual (maig 2004 ‐ abril 2011) concedit als millors treballs de curs realitzats pels estudiants
d’Enginyeria Ambiental de tercer curs d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports, d’acord amb les
avaluacions realitzades pels corresponents Comitès Tècnics dels estudiants de cada un dels
cursos acadèmics.
El Premi Marcel Brú va ser creat l’any 2004 in memoriam de l’alumne Marcel Brú i Turull, membre
del Comitè Tècnic d’Ambient durant el curs 1999‐2000, delegat de l’assignatura Gestió de la
Qualitat de l’Aigua durant el curs 2001‐2002, membre actiu de les associacions d’estudiants i
excel∙lent alumne de l’Escola de Camins.
Els Premis compten amb el suport i el reconeixement dels pares i la família de Marcel Brú i Turull.
A continuació s’estableix el procediment per atorgar aquests Premis.
Premis
Els Premis s’atorgaran als estudiants amb millor expedient acadèmic de les titulacions de Grau
d’Enginyeria Civil i de Grau d’Enginyeria d’Obres Públiques que s’imparteixen a l’Escola, entre els
estudiants que estiguin admesos per cursar el Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, en
primera convocatòria (amb reserva de plaça).
La dotació dels Premis
Cada un dels dos Premis està dotat amb una gratificació de 1.000 €, a la qual s’aplicarà la
normativa fiscal que correspongui.
La dotació dels Premis anirà a càrrec dels fons reservats pel professor Rafael Mujeriego, d’acord
amb les previsions del conveni vigent entre el professor Rafael Mujeriego i la UPC.
Lliurament dels Premis
El lliurament dels Premis es realitzarà durant l’acte públic d’inauguració / graduació del curs
acadèmic organitzat cada curs acadèmic per l’Escola de Camins.
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Criteris de valoració dels expedients acadèmics
La valoració dels mèrits acadèmics dels alumnes es farà d’acord amb els següents criteris,
aprovats per la Comissió organitzadora d’aquests premis el 20 de juliol de 2015:
1. Un 60% de la valoració correspondrà a l’expedient acadèmic complet. Per a la seva valoració
es tindrà en compte el nombre de crèdits totals i la nota mitjana ponderada obtinguda pels
estudiants.
La nota mitjana ponderada es calcularà a partir de les qualificacions de les assignatures
superades. Les qualificacions es ponderaran pel nombre de crèdits de l’assignatura i el
nombre de convocatòries. En el cas d’assignatures reconegudes i adaptades, el número de
la convocatòria serà 1.
Les assignatures convalidades (procedents dels cicles formatius) i els reconeixements per
activitats no es tindran en compte en no haver‐hi qualificació.
2. El 40% restant de la valoració correspondrà a les qualificacions en les assignatures amb
component ambiental. Les assignatures que es tindran en compte són:
En el Grau d’Enginyeria Civil:
Enginyera Ambiental
Hidrologia Superficial i Subterrània
En el Grau d’Enginyeria d’Obres Públiques:
Tecnologia Ambiental.
Hidrologia Superficial i Subterrània
Per a la valoració d’aquestes assignatures es calcularà el nombre de crèdits que suposen i la nota
mitjana ponderada obtinguda pels estudiants. La nota mitjana ponderada es calcularà a partir de
les qualificacions obtingudes en les assignatures, ponderades amb el nombre de crèdits de
l’assignatura i el nombre de convocatòries.
Comissió avaluadora
Els Premis seran atorgats per una Comissió formada pel director de l’Escola de Camins, Canals i
Ports, el professor Rafael Mujeriego, el cap d’estudis del Grau d‘Enginyeria Civil i el cap d’estudis
del Grau d’Enginyeria d’Obres Púbiques.
El professor Rafael Mujeriego tindrà la facultat diriment en cas d’empat.
La Comissió podrà declarar un o ambdós dels Premis desert.
La decisió de la Comissió avaluadora és inapel∙lable.
Aplicació
La concessió d’aquests Premis s’iniciarà amb el curs 2013‐2014.
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L’Escola de Camins donarà difusió a l’existència dels Premis a fi de promoure la seva valoració
entre els estudiants de l’Escola de Camins així com entre la comunitat acadèmica i professional.
Les bases dels Premis Marcel Brú podran ser adaptades anualment per acord entre la Direcció
de l’Escola de Camins i el professor Rafael Mujeriego.
La participació en els Premis implica l’acceptació d’aquestes bases.
Barcelona, 20 de juliol de 2015.
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