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Resolució provisional núm. 205-R001/2020  
 

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 2019/20-2. 

Centre 

Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 
 
Curs acadèmic    Quadrimestre    
2019/2020    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: 24/01/2020 

Termini de presentació de solꞏlicituds: 22/01/2019 

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 2019/20-2. 
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Màster Universitari d’Enginyeria Aeronàutica 

 ADMESOS 

COGNOMS I NOM 

Bahar , Chandrima * 

Blanch Perez, Bibiana * 

Gargallo Franco, Raymond 

Guitart Rosselló, Irene * 

Hinojosa Iranzo, Héctor * 

Jarque García, Nil * 

Juzgado Pérez, Álvaro * 

Lombart Borras, Pol * 

Martos Mendizabal, Francisco * 

Matea Liria, Alejandro * 

Miralles Llauradó, Eduard * 

Muñoz Morales, Víctor * 

Puigdelloses Vallcorba, Jaume * 

Rogel Sánchez, Cristian 

Sunyer Pagès, Marta * 

 

 NO ADMESOS 

DNI o Passaport 

36169875 

 

 

 

Màster Universitari d’Enginyeria Industrial 

 ADMESOS 

COGNOMS I NOM 

Almirall Yubero, Santiago * 

Agustí Cristau, Àngel* 

Andreu Creus, Marc * 

Arqué Molins, Gerard 

Arrabal Lopez, Adrià * 

Arriaza I Bosch, Marc * 

Arriazu Hernando, Daniel 

Benages Vila, Daniel 
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Cabrero Olmo, David * 

Cañas Moya, Juan Manuel * 

Clop Algaba, Maria * 

De Medrano Salvat, Blanca  

Fabregas Ribó, Oriol * 

Fernández Ibarz, Nerea * 

Garcia Campa, Berta * 

Garcia Gomez, Raul * 

González Blanco, Coral * 

Infante Alvarez, Albert 

Ismaili Najib, Rachid 

Jaume Rodriguez, Olga * 

López Molina, Daniel * 

Losada Pérez, Joan * 

Marín Lores, Manel * 

Mayol Cunill, Joan * 

Mejias Garcia, Antonio* 

Montserrat Robles, Marc 

Navarro Tavero, Alejandro 

Ortega Llorens, Mónica * 

Pelaez Millan, Alejandro 

Pintos Ané, Carlos * 

Ramírez Benítez, Jenifer * 

Reolid Lorenzo, Irene 

Ruíz Fernández, Xavier * 

Sala Masana, Lluís * 

Salas Vidal, Bartomeu * 

Sales Mateo, Arnau * 

Sanchez Adame, Manel * 

Sesé Pereira, Pol * 

Valero I Faurat, Arnau * 

Ye , Yang * 

Yepez Velasco, Cristhian * 

 

 NO ADMESOS 

DNI o Passaport 

XDD378699 
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Màster Universitari  d’Enginyeria  Industrial  (Especialitat Organització)  + 

Màster  Universitari  en  Enginyeria  d’Organització  (Modalitat 

semipresencial) 

 ADMESOS 

COGNOMS I NOM 

Calderón Yarlequé, José Carlos 

 

Màster  Universitari  en  Enginyeria  d’Organització  (Modalitat 

semipresencial) 

 ADMESOS 

COGNOMS I NOM 

Achcaoucaou Carbó, Jonathan 

Agustí Cristau, Àngel * 

Alagarda Traver, Leticia 

Codinach Poyano, Laura 

Costals Daví, Marc 

Diaz Bersabe, Carlos 

Escales Oliver, Antònia 

Gimenez Membrado, Anna 

Gutierrez Nuñez, Daniel* 

Lapeña Esteban, Andrea 

Malgosa Cuevas, Santiago 

Mampel Gibert, Ricard 

Musté Beneitez, Ramón 

Tomas Pastor, Jorge 

Velez Velez, Maria Beatriz * 

Villa Serrano, Pedro Ezequiel 

 

Màster  Universitari  d’Enginyeria  de  Sistemes  Automàtics  i  Electrònica 

Industrial 

 ADMESOS 

COGNOMS I NOM 
Alfocea Jimenez, Marc 
De La Vega Hernandez, Joaquin* 
Guzmán Mancilla, Angel Isaac* 
Idrovo Urgilés, Roger* 
Morcillo Ruiz, Emilio* 
Plana Ferrer, Gerard 
Rucoba Melendez, Mario* 
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Simon Rodriguez, David * 
Tito Crespo, Xavier * 

 

 

 

Master’s Degree  in Technology and Engineering Management (Teaching 

in English)  

 ADMESOS 

COGNOMS I NOM 

Chen, Siyuan * 

Tekin, Sercan * 

Zeid, Muttaz * 

 

 

Master’s Degree  in Technology and Engineering Management (Teaching 

in English) + Torino/Bérgamo 

 ADMESOS 

COGNOMS I NOM 

Kazmi, Syed Haider Ali Kazmi* 

 
‐ Per  prioritzar  les  destinacions  els  estudiants  admesos  hauran  de  realitzar  la 

sol∙licitud  formal  al  programa  de  Doble  titulació  Torino  o  Bergamo  por  la  e‐
secretaria entre los meses Diciembre‐ Enero ’20. 
In order to prioritize the destinations, admitted students will have to complete 
the request to the Master’s degree Torino or Bérgamo by e‐secretaria between 
December and January 2020. 

 

 NO ADMESOS 

COGNOMS I NOM 

X819836 

Y7826435D 

T47355892 

A48628812 

P48425991 

 

 

 



 
 

Pàgina 6 de 7 
 

 

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 postilꞏla. 

 (*) 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 alꞏlegacions 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 alꞏlegació, la resolució esdevindrà definitiva. En 
el cas que hi hagi alꞏlegacions, 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, 24 de Gener 2020 


