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Resolució provisional núm. 205-R005/2022  
 

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 de 
Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial i Master in Technology and Engineering 
Management a l’ESEIAAT pel curs 2021/22-2. 

Centre 

Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 
 
Curs acadèmic    Quadrimestre    
2021/2022    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 de Sistemes Automàtics i Electrònica 
Industrial i Master in Technology and Engineering Management a l’ESEIAAT. 

Publicació de l’oferta de places d’accés: 11/10/2021 

Termini de presentació de solꞏlicituds: 10/12/2021 

Termini extraordinari de sol.licituds: 17/01/2022 

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 de Sistemes 
Automàtics i Electrònica Industrial i Master in Technology and Engineering Management pel curs 
2021/22-2. 
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Màster Universitari d’Enginyeria Aeronàutica 

 ADMESOS 

COGNOMS I NOM 

ALONSO GARCIA, ROBERT *  

DEL HIERRO MOSTEIRO, SANTIAGO LUIS * 

DIAGO SÁNCHEZ, ALBERT * 

FERNANDEZ TORNER, DANIEL * 

FORTUNY VIÑOLES, CARLES * 

GAMBOA SILVA, DELIA CATHERINE * 

GÓMEZ GONZÁLEZ, CARLA * 

HERRERO RAMOS, EMILO * 

LOZANO DELGADO, MARCOS * 

MONSÓ CORBELLA, GENÍS ** 

MUSTAFAEV , MIR‐TEIMUR * 

PREDESCU , OCTAVIAN GABRIEL 

PUERTAS INVERS, POL * 

RUBIO JUAN, VICENTE * 

SAVALL DE RAMON, VICTOR * 

SERRA ARNAU, ALBERT * 

TOSQUELLA RIERA, MANEL * 

VÁZQUEZ FRÍAS, IGNACIO * 

VIDAL BROSSA, ANNA * 

VIEDMA GONZALEZ, ARNAU * 

 

 NO ADMESOS 

DNI o Passaport 

Y3909131L 
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Màster Universitari d’Enginyeria Industrial 

 ADMESOS 

COGNOMS I NOM 

ARCA VERA, JOSÉ MANUEL** 

AROLAS MONTEVERDE, MARC * 

AVELLANEDA GARCIA, ANDREA * 

AYUSO DURO, MANEL * 

BALSAS MAYOL, ALFONSO 

BASSAS CORDOBA, ARNAU * 

BERENGUER LÓPEZ, GEORGINA * 

BRAVO TORRES, POL * 

CALVO REVALIENTE, DAVID * 

CARBO GOMEZ, CLAUDIA * 

CASADO RUIZ, DAVID * 

CODINA BUSQUETS, PERE1 

DE LA TORRE FORERO, DANIEL *  

ESTAPÉ RAMIA, MARTÍ 

ESTEO CHICA, DANIEL ** 

FARRÉS AYNÉS, LAIA * 

FARRÚS TENA, MARC * 

FERNÁNDEZ GARCÍA, GERARD * 

GARRIDO VILLACAMPA, ALEJANDRO * 

JUAN GARCIA, PAULA * 

MARTÍNEZ GUIJARRO, JOSÉ * 

MORENO YAURI, GERSON DARIO * 

MUÑÍO SOLÉ, ENRIC * 

NÚÑEZ ARIAS, DANIEL * 

PALET MARTÍNEZ, MIQUEL * 

PARRA CASTIÑEIRAS, ALEJANDRO * 

PEREZ GALVEZ, IVETTE 

POZO DÁVILA, SEBASTIÁN * 

ROSELLÓ CRUZ, DAVID * 

ROVIRA CANES, JOSÉ * 

SALLÉS GOULA, MARC * 

SERRA VILADRICH, ALEIX * 

SOTELO MORA, KARIN JULIO ANGEL * 

TORREGROSA DERN, MARTÍ * 

VELASCO OLARTE, LLUIS * 

VELLARINO COBA, BENJAMIN * 

VILALTELLA SESÉ, RAMÓN1 
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 NO ADMESOS 

 

DNI o Passaport 

LR1726412 

53874975M 

XDD351938 

 

Màster  Universitari  en  Enginyeria  d’Organització  (Modalitat 

semipresencial) 

 ADMESOS 

 

COGNOMS I NOM 

ARCA VERA, JOSÉ MANUEL** 

DAURA AÑAÑOS, BELÉN 

HERRERA ALARCON, LIZETH CRYSTELL * 

MIÑO MIÑO, KAREN DANISA * 

MONSÓ CORBELLA, GENÍS ** 

MORATINOS MARTÍN, MARÍA * 

MORENO YAURI, GERSON DARIO * 

RAMIREZ GRACIA, JONATHAN * 

 

 NO ADMESOS 

DNI o Passaport 

N2574595 

52166499S 

 

 

Màster  Universitari  d’Enginyeria  de  Sistemes  Automàtics  i  Electrònica 

Industrial 

 ADMESOS 

COGNOMS I NOM 

CAMARGO ESTRADA, HUGO XAVIER *  

CASALS CORBELLA, MERITXELL * 

CODINA PERALES, RICARD 

ESTEO CHICA, DANIEL ** 

FILELLA MARTÍNEZ, POL 
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GONZALEZ LOPEZ, JESUS DAVID * 

GUTIERREZ PUMACAYO, SERGIO JAVIER * 

HEREDIA PRADO, ESTHER * 

INFANTES LÓPEZ, RAFAEL * 

PUEBLA ALFONSO, JULIO CÉSAR * 

ROCA LEAL, JUAN * 

TOPÓN GUALOTUÑA, JONATHAN * 

 

Master’s Degree  in Technology and Engineering Management (Teaching 

in English)  

 ADMESOS 

COGNOMS I NOM 

ABDELRAOUF , SEIF‐ALLAH * 

ALRAKHIS , HAMAD * 

CALVO DURAN, SERGIO ANDRES * 

PARDINI , GIOVANNI * 

 

 NO ADMESOS 

DNI o Passaport 

LR1438708 

U25002251 

E305851 

QQ1018122 

U5078801 

A15803769 

LR1726412 

J45197992 

R51966076 

81102‐8287377‐7 

Y8280231S 

W44460193 

AQ231527 

 

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. 
 



 
 

Pàgina 6 de 7 
 

 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 

 
 Si la matrícula és presencial hauran de portar;  

 
original 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’ESEIAAT que haurà de demanar simultaneïtat d’estudis. 

 (1)  Estudiant admès a realitzar complements de formació. 

 (2) Estudiant que ha de demanar autorització al Rector.   

 

 

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. 

 



 
 

Pàgina 7 de 7 
 

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, 21 de Gener 2022 
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