
ACTA DE REUNIÓ DEL JURAT DE SELECCIÓ DE LA 15a EDICIÓ DEL PREMI PORTAVENTURA A LA MILLOR 
TRAJECTÒRIA ACADÈMICA DE TURISME DE LA URV 

Dia: 16 de desembre de 2020 
Hora: de 12 a 13 hores 
Lloc: reunió online 

Assistents 

Per part de la Facultat de Turisme i Geografia, Coia Domingo (responsable de l’ensenyament de grau en 
Turisme) i Jesús Angla (vicedegà) els quals actuen com a presidenta i secretari del tribunal respectivament. 
Per part de PortAventura Entertainment, Pilar Capdevila (responsable de Formació i Desenvolupament). La 
persona representant de PortAventura Entertainment assisteix amb veu però sense vot. Pel que fa a 
l’exalumne/a guanyador/a en l’edició anterior s’hi ha intentat contactar via correu electrònic i 
telefònicament sense èxit. 

Desenvolupament de la reunió 

El jurat fa acús de rebuda de les candidatures següents: 

• Alsina Folch, Mar
• Barrio Mansilla, Rosana
• Doncel Segovia, Melania
• Sanz Serra, Ingrid
• Surià Parga, Olga

El jurat comprova que les candidatures reuneixen els requisits establerts en la convocatòria. 

Es comprova que totes les candidatures han assolit els crèdits necessaris per a l’obtenció del títol de 
graduada en Turisme el curs 2019-20. 

Es comprova que totes les candidates tenen un dels cinc millors expedients  del grau en Turisme de la 
Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili – URV de la seva promoció. 

Acords 

Fetes les deliberacions oportunes i d’acord amb les bases de la convocatòria el jurat acorda concedir el 
Premi PortAventura a la millor trajectòria acadèmica de Turisme de la URV de l’any 2020 a l’alumna Mar 
Alsina Folch i atorgar a la resta de candidates un diploma de reconeixement. 

La president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

El secretari     Vist i plau 

   La presidenta 
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