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Resolució provisional núm. 205-R005/2023  

 
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 2022/23-2. 

Centre 

Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 
 
Curs acadèmic    Quadrimestre    
2022/2023    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: 10/10/2022 

Termini de presentació de solꞏlicituds: 10/12/2022 

Termini extraordinari de solꞏlicituds: 16/01/2023 

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 
2022/23-2. 
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Màster Universitari d’Enginyeria Aeronàutica 

 ADMESOS 

COGNOMS I NOM 

BIOSCA LLORENTE, JOEL * 

CARMONA LOPEZ, IVAN  

CHAVANEL I SALTÓ, ADRIÀ * 

DI DOMENICO LITRÁN, MARIO * 

ESCURSELL SERRA, NÚRIA * 

GARCIA PENA, JOSE ANTONIO * 

GINER PÉREZ‐COPONS, ADRIÀ  

GONZALEZ APARICIO, OSCAR * 

KENNEDY FORES, IAN * 

NAVARRO SIMONI, POL EDUARD * 

POZO DÍAZ, XAVIER  

QUETGLAS I MORERA, ARÈS * 

RAMÍREZ ROMERO, MARC * 

RODRÍGUEZ GUILLEN, AXEL  

SALAMAT , IMANE * 

 

Màster Universitari d’Enginyeria Industrial 

 ADMESOS 

COGNOMS I NOM 

ALFONSO ROS, ALBERT * 

ÁLVAREZ BOLAÑO, MANUEL*1 

BUEN GARCÍA, ERIC * 

BUFÍ COSTA, ORIOL * 

CABALLERO BLESA, DÍDAC * 

CARRASCO PUIGMARTI, MARC * 

CARRILLO VIRTO, IVAN ANTONIO * 

CIUDAD FERNÁNDEZ, MIREIA * 

FLORES UBALS, VÍCTOR * 

GIMENEZ MARIN, PAU * 

GONZALEZ PEREZ, ADRIA * 

GRANCHA GIMENEZ, PAULA * 

JANÉ OZCOZ, QUIM * 

LLACH I MARGARIT, SARA 

MAS GRAS, GONZALO * 

ORTEGA PUNTÍ, DANIEL * 

PASCUAL GODÀS, GERARD * 

PEREARNAU HERRERO, MARC * 

PIQUÉ CORONADO, GERARD * 

POZO DÁVILA, SEBASTIÁN * 

PRADO JULIÀ, MARIA * 
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PUIGMARTÍ CATALÁ, CLÀUDIA * 

REVERTÉ RODELLAS, PAU * 

RIGAU SINCA, NICOLÁS * 

RUIZ DE CAÑAS, PATRÍCIA DEL TURA * 

SALVADOR ZAMORA, PAU * 

SAUQUÉ MESTRES, PERE * 

TEJEDOR SENOSIAIN, ENRIC JOAN * 

VILELLA JAM, ARNAU * 

YILMAZ , ALEV * 

ZIOUAN BEN‐YACHRAK, MANAL * 

 

 

 

Màster  Universitari  en  Enginyeria  d’Organització  (Modalitat 

semipresencial) 

 ADMESOS 

COGNOMS I NOM 

AREVALO BARRERA, BRENDA CAROLINA 

CÁRDENAS MÁRQUEZ, JUAN ANTONIO * 

CHAMBI CACERES, BEATRIZ MERY * 

FABRA VILASECA, MARIA ROSA * 

GARCIA SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER * 

GONZALO CUADRADO, DANIEL  

HERRERA LA ROSA, GRETHEL TAMARA * 

IGLESIAS PAZOS, YAGO * 

RIBALTA GONZÁLEZ, ROGER * 

RUIZ CAMACHO, ALEJANDRO 

 

 

Màster  Universitari  d’Enginyeria  de  Sistemes  Automàtics  i  Electrònica 

Industrial 

 ADMESOS 

COGNOMS I NOM 

BEN MOUSSA DARSS, OMAR * 

CABRANES RAMOS, VLADIMIR * 

GARCÍA ZAMBRANO, JOSÉ * 

HERNÁNDEZ GRAMAJO, MYNOR ESTUARDO * 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ÁLEX 
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Master’s Degree  in Technology and Engineering Management (Teaching 

in English)  

 ADMESOS 

 

COGNOMS I NOM 

AL ALOUNI , AHMED 

ASLAM , HASIB ULLAH 

MENDY , MARIAMA 

PATWARY PATWARY, TARIK AZIZ 
 

 NO ADMESOS 

DNI o Passaport 
UA1170931 
FW1325111 
GU1810541 
GD1825231 
269601 
CD1286021 
FG3344171 
34201-1823072-5 
E52801315 
BW8974871 
V56569906 
53904860 
A54081396 
EJ9847072 
ED5138911 
MT5123481 
TR1801442 

 

 

 

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. 
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 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. 

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: 
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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, 20 de Gener 2023 


