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Resolució provisional núm. 205/01/18  
 

Motiu de la resolució 
RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES  per cursar els estudis de Màster 
Universitari en Enginyeria Aeronàutica, Màster Universitari en Enginyeria Industrial, Màster 
Universitari en Enginyeria d'Organització (semipresencial), Màster Universitari en Enginyeria 
Textil i Paperera, Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica 
Industrial i Master in Technology and Engineering Management a l’ESEIAAT pel curs 2017/18-2. 

Centre 

Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 
 
Curs acadèmic    Quadrimestre    
2017/2018    Q2                                            

Antecedents 
 
Oferta de places d’accés als estudis de Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica, Màster 
Universitari en Enginyeria Industrial, Màster Universitari en Enginyeria d'Organització 
(semipresencial), Màster Universitari en Enginyeria Textil i Paperera, Màster Universitari en 
Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial i Master in Technology and 
Engineering Management a l’ESEIAAT. 

Publicació de l’oferta de places d’accés: 16/10/2017 

Termini de presentació de sol·licituds: 15/12/2017 

Fonaments de dret 

La  Normativa  Acadèmica  de  Màster  Universitari  (NAMU)  per  al  curs  2014/2015  ha  estat 
aprovada pel Consell de Govern del dia 28 d’abril de 2014. 

Criteris  d’admissió  al Màster Universitari  en  Enginyeria  d’Organització,  aprovat  en  Comissió 
Acadèmica de data 18/05/2011. 

Admission Criteria, Master Program  in Management Engineering, approved by  the academic 
committee in 17/05/2012. 

Criteris d’admissió al Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics  i Electrònica 
Industrial, aprovat en Comissió Acadèmica de data 17/05/2012. 

Criteris d’admissió al Màster Universitari en Enginyeria Industrial.  

Criteris d’admissió al Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica. 

Resolució 

Llistat provisional d’estudiants admesos per cursar els estudis de Màster Universitari en 
Enginyeria Aeronàutica, Màster Universitari en Enginyeria Industrial, Màster Universitari en 
Enginyeria d'Organització (semipresencial), Màster Universitari en Enginyeria Textil i Paperera, 
Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial i Master in 
Technology and Engineering Management pel curs 2017/18-2. 
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Màster Universitari d’Enginyeria Aeronàutica 

 ADMESOS 

COGNOMS I NOM 

ALONSO RODRIGO, POL * 

BLANCH CONCA, POL * 

FRANC LOPERA, GUILLEM * 

GARCÍA AGUILAR, ENAR * 

MACÍA FERNÁNDEZ, DANIEL * 

MALDONADO PÉREZ, JULIO * 

MARTINEZ FERNANDEZ, GERARD * 

MIRALLES LLAURADÓ, ERNEST * 

MORENO RODRÍGUEZ, VÍCTOR * 

MUÑOZ TARDÀ, CÀNDIA * 

NIETO COLLADO, MIRIAM * 

PERAIRA GÓMEZ, ARIADNA * 

ROMERO CHAMORRO, DAVID * 

SABIRÓN PANIAGUA, DAVID * 

SANCHEZ SOPEÑA, ALEX * 

TARROC GIL, SERGI * 

TENA ACEBO, IU * 

XANCÓ MENDOZA, EDUARD * 

 

 NO ADMESOS 

DNI o Passaport 

L6417291 

 

Màster Universitari d’Enginyeria Industrial 

 ADMESOS 

COGNOMS I NOM 

ALMENAR MUNS, BERNAT * 
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AMER PERELLO, MIQUEL * 

AVILÉS DELGADO, CARLOS * 

BADRI BARBERAN, JOSE ANTONIO * 

BAUTISTA GONZALEZ, OSCAR * 

BAUZÁ FERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ * 

BAZÁN ESCODA, AITOR 

BIAGINI GÓMEZ, DANIELA * 

BLANCH BALART, AXEL * 

BUSQUETS ARAN, NIL 

CHETO BARRERA, JOAN * 

COLELL COTS, MARC 

DI LELLA PINILLA, PIERO 

DRUDIS ROSELL, CRISTINA * 

FIGUERAS DUCH, PAU * 

GARRETA BETRIU, JOSEP * 

GONZALEZ CAHIZ, ALBERT * 

GUINART DELGADO, ALEIX * 

HORTAL LLAGOSTERA, JORDI * 

IZQUIERDO DÍAZ, ORIOL * 

JI CHEN, WENYUAN 

JULIÀ TENA, ISART * 

LÓPEZ CABRERA, GERARD 

MANYANET LÓPEZ, GERARD * 

MARMI SORIA, GERARD  

MARTINEZ IBAÑEZ, ALFONSO 1 

MARTÍNEZ NAVARRO, CARLOS * 
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MARTINEZ RUBIO, JUDITH * 

MENDEZ RODRIGUEZ, BERNAT * 

MIGUEZ ZAMBRANO, JUAN MANUEL  

MIRÓ SONADELLES, OSCAR * 

ORTIN GUITART, ALBA * 

PALLARÈS VENDRELL, PAU * 

PAYA BOSCH, RAUL * (2)

PEREZ BELZUZ, EDUARDO * 

PLA ERRA, POL * 

PLANS ROCA, MAX * 

POCIELLO PALAU, ALEX * 

PONS MISCOPEIN, MARTÍ * 

PONS MUÑOZ, AISHA * 

QUINTERO VALCARRERAS, IVÁN 

RODRIGUEZ LUNA, DANIEL * 

ROIG TORRES, JUAN * 

ROMERO SEPÚLVEDA, ARNAU * 

RUIZ PASCUAL, POL * 

SÁNCHEZ LÓPEZ, ANDREA * 

SANCHEZ SANCHEZ, ANTONI * 

SANROMA ROGER, VICTOR 

SANTANDER PEGUERO, IVAN * 

VALL GOMARIZ, ALBERT * 

VALLHONRAT LOPEZ, MARC * 

VENTURA JULIÀ, ADRIÀ * 

VERA VERA, IRENE * 
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VILLA BORNES, CRISTIAN * 

ZUBILLAGA ARANDA, EMILI * 

1 Accés amb complements 

 

 NO ADMESOS 

DNI o Passaport 

6350631  

1803935764  

 

 

Màster  Universitari  en  Enginyeria  d’Organització  (Modalitat 

semipresencial) 

 ADMESOS 

COGNOMS I NOM 

BOSACOMA SESMA, ERIC 

CABELLO I ANGUITA, ALEX * 

CANALDA REDONDO, ALEJANDRO MARTIN 

CAÑETE CARRASCO, SERGIO * 

CARAZO COLOMA, CARLOS 

COLELL COTS, MARC 

ESTEVE DO NASCIMENTO, ALEIX 

GALOFRÉ BOFARULL, BERNAT 

GOMEZ , LAURA 

MARTOS MARTÍN, DAVID 

MASDEVALL TARRES, CAROLINA 

SALGADO GÓMEZ, ANDREA 

SQUELLA ROJAS, ALEJANDRO 
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TEJÓN, ALBERT OSCAR 

 

 NO ADMESOS 

DNI o Passaport 

A6309894 

 

 

Màster  Universitari  d’Enginyeria  de  Sistemes  Automàtics  i  Electrònica 

Industrial 

 ADMESOS 

COGNOMS I NOM 

BAUTISTA GONZALEZ, OSCAR * 

BERMEO MALDONADO, ALEXANDER VINICIO 

BRAVO GUAMAN, MARCO FERNANDO 

CHALAN PADILLA, VLADIMIR 

GONZALEZ CANO, RODRIGO DE JESUS 

LASCANO DALGO, DIEGO 

MANZANO PUENTE, RICARDO PATRICIO 

MARTINEZ LARA, REMI * 

MEDINA SOTOMAYOR, JORGE OSWALDO 

MOSQUERA ARAUJO, DIEGO ESTEBAN 

PLAZA GARRIDO, AITOR * 

TIGSE MASAQUIZA, CHRISTIAN EDUARDO 

VENTURA JULIÀ, ADRIÀ * 

 

 NO ADMESOS 

DNI o Passaport 

P4675931  
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B8323004 

 

Master’s Degree  in Technology and Engineering Management (Teaching 

in English)  

 ADMESOS 

COGNOMS I NOM 

ABID, ABDUL BASIT 

ADDEPALLI, SHANMUKHI 

AMER PERELLO, MIQUEL 

JI CHEN, WENYUAN * 

KAZMI, SYED HAIDER ALI 

REINHARD, FRANCISCO * 

TAN , XU * 

 

 NO ADMESOS 

DNI o Passaport 

I27698670  

W40814904  

X8272429L  

Y5317951C 

M36746365  

J30525748 
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Requeriments 

 

 Els estudiants admesos, hauran d’acceptar la plaça a través del portal de 
preinscripció. 
 
Únicament els estudiants admesos als Màster hauran de realitzar el pagament de 
300€ en concepte d’avançament de matrícula, seguint els passos de l’e-mail que 
rebran al seu correu electrònic. 
 

 Els estudiants admesos rebran un correu electrònic des de l’Escola amb la informació 
adient per la formalització de la Matrícula. 

 
 Si la matrícula és per internet penjar en el portal de preinscripció; (estudiants 

UPC), 
 

 Si la matrícula és presencial hauran de portar;  
 

original i còpia de la documentació requerida per accedir al Màster; en cas de no 
presentar-la en el moment de formalitzar la matrícula, perdran automàticament la plaça. 
 

 No formalitzar la matricula el dia assignat implica que l’estudiant renúncia a la plaça. 
Consultar dia i hora:  
https://prisma-nou.upc.edu/apl/home_estudiants.php?idioma=1 

 
 

 En el cas d’estudiats admesos al Màster d’Universitats o institucions estrangeres 
d’educació superior 
Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.  

Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) de la credencial d’homologació del títol 
que li dóna accés al màster.  

Si el títol no està homologat, s’ha de presentar l’original i fotocòpia (o fotocòpia 
compulsada) del document  emès per la universitat o institució on s’ha obtingut el títol o 
per l’autoritat del país corresponent a la matèria. Aquest document ha d’acreditar que el 
títol obtingut té una duració d’un mínim de 3 anys i que permet accedir als estudis de 
postgrau (màster) en aquell país.  

Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d’un certificat acadèmic on constin les 
assignatures cursades, amb les qualificacions i el número de crèdits/hores de cada una. 
Aquest certificat també ha de contenir informació sobre el sistema de qualificació 
aplicada.  

 
IMPORTANT: Tots els documents expedits en països fora de la Unió Europea han 
de d’estar legalitzats per via diplomàtica amb la corresponent postil·la. 

 (*) Estudiant amb admissió condicionada; pendent de presentar documentació requerida. 

 (**) Estudiant de l’ETSEIAT que haurà de demanar simultaneïtat d’estudis. 

 (1)  Estudiant admès a realitzar complements de formació. 

 (2) Estudiant que ha de demanar autorització al Rector.   
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Tràmit d’audiència 

Aquesta resolució té caràcter provisional i la persona interessada podrà fer-hi al·legacions sobre 
els errors materials i de fet en el termini màxim de 10 dies hàbils a partir de la data de la seva 
publicació; passat aquest termini, si no hi ha cap al·legació, la resolució esdevindrà definitiva. En 
el cas que hi hagi al·legacions, el director resoldrà en el termini de deu dies.

 

La qual cosa us notifiquem indicant-vos que contra aquesta resolució, que esgota la via 
administrativa, podeu interposar els recursos següents, segons disposen els articles 116 i 117 
de la Llei 4/1999 de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú: 

Recurs  de reposició potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que 
l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta 
notificació. 

Això sense perjudici de qualsevol altre recurs que estimeu procedent d’acord amb allò que 
estableix l’art. 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.  

 

Signatura de l’òrgan competent per resoldre 

El director,  

 

 

Xavier Roca Ramón 

 

 

Terrassa, 29 de Gener 2017 


