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Convocatòria del premi Joaquim Font al millor expedient acadèmic de graduació de 

l’ensenyament d’Enginyeria Informàtica de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la 

UB del curs 2019/2020 

 

 

BASES 

 

El degà de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, de conformitat amb les previsions de 

l'Estatut de la Universitat de Barcelona (UB), ha aprovat les bases que hauran de regir la 

concessió del premi Joaquim Font al millor expedient acadèmic de graduació de l’ensenyament 

d’Enginyeria Informàtica de la Facultat del curs 2019/2020, premi que compta amb el patrocini 

de l’empresa GMS Management Solutions. 

 

BASE I 

 

La Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona vol premiar 

l’alumne/a que finalitza els estudis de grau d’Enginyeria Informàtica amb el millor expedient 

acadèmic. 

 

La dotació econòmica total del premi Joaquim Font és de 1.000 €, premi que compta amb el 

patrocini de l’empresa GMS Management Solutions. El pagament es farà a càrrec de la partida 

pressupostària D/489000400/R2019G/G00 del pressupost de la Facultat de Matemàtiques i 

Informàtica, per la qual cosa el seu import queda garantit. 

 

BASE II 

 

El premi s’atorga d’ofici al millor expedient de graduació de l’ensenyament d’Enginyeria 

Informàtica del curs 2019/2020. És a dir, no cal presentar cap sol·licitud per presentar-se al 

premi sinó que es considerarà candidat tothom qui hagi finalitzat el grau d’Enginyeria 

Informàtica el curs 2019/2020. 

 

BASE III 

 

S’atorgarà un premi de 1.000 € al millor expedient de graduació. Sobre aquesta quantitat 

s’aplicaran les retencions corresponents. A més, es lliurarà un diploma a l’alumne/a 

premiat/da. El premi podrà quedar desert. 
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BASE IV 

 

L’únic criteri que el jurat tindrà en compte és el de la valoració dels expedients acadèmics. 

 

BASE V 

 

El jurat estarà format per les persones següents: 

 

• el degà de la Facultat o la persona que delegui, que el presidirà; 

• el vicedegà acadèmic de la Facultat; 

• el cap d'estudis del grau d'Enginyeria Informàtica. 

 

BASE VI 

 

El veredicte del jurat, que és inapel·lable, es farà públic abans de l’acte de lliurament de 

diplomes de cada curs acadèmic, durant el qual es repartirà el premi. 

 

BASE VII 

 

La difusió del premi, de les seves bases i del veredicte del jurat es farà a través del web de la 

Facultat. 

 

Barcelona, 1 de desembre de 2020 

 

 

 

 

 

Carles Casacuberta i Vergés 

Degà 

 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, els interessats legítims poden 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, d’acord amb l’art. 8 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar 
des de l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de la Llei esmentada. 
 
No obstant, els interessats legítims podran, potestativament, interposar recurs de reposició en el termini d’un mes, a comptar des del dia 
següent al de la notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Cas d’interposar aquest, els interessats legítims no podran presentar el recurs 
contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició. 
 
Altrament, els interessats legítims podran interposar qualsevol altre recurs que creguin convenient en defensa dels seus drets. 
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