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RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2022, de la Universitat Politècnica de Catalunya, per la qual es fa 
pública la relació provisional de persones d’admeses i excloses a la convocatòria complementària 
d’ajuts Margarita Salas per a la formació de joves doctors (Acord CG/2022/03/27, de 5 d’abril de 
2022) 
 

LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS 
 

• Àmbit Arquitectura, Urbanisme i Edificació (genèric) 
 

ID _TRAMIT NIF 

93968 45643635C 

93983 29208131V 

94047 47694480R 

94102 77317340B 
 

• Àmbit Ciències i Enginyeries Biotecnològiques (genèric) 
 

ID _TRAMIT NIF 

93749 E83396433 

93765 46360805G 

93919 Y5036493J 

94056 48648954K 

94104 Y5700808L 
 

• Àmbit Enginyeria Civil i Ambiental (genèric) 
 

ID _TRAMIT NIF 

94042 48098442Z 

94124 Y5058563A 
 

• Àmbit Enginyeria Industrial (genèric) 
 

ID _TRAMIT NIF 

94044 47108180V 

94073 Y2508356J 

94091 47237210V 
 
 

• Àrea de coneixement Enginyeria de Sistemes i Automàtica 
 

ID _TRAMIT NIF 

93823 48254341L 
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• Àmbit Enginyeria de les TIC (genèric) 

 
ID _TRAMIT NIF 

93997 Y9004145G 
 

• Àrea de coneixement Enginyeria Elèctrica 
 

ID _TRAMIT NIF 

94060 A28665561 

94112 FX183400 

94126 45883158K 

94141 36515623H 
 

• Àrea de coneixement Enginyeria Electrònica 
 

ID _TRAMIT NIF 

94068 48020323A 
 

• Àrea de coneixement Enginyeria Mecànica 
 

ID _TRAMIT NIF 

94114 77115286N 
 

• Àrea de coneixement Teoria del Senyal i Comunicació 
 

ID _TRAMIT NIF 

93756 47919671E 

94079 47424921W 
 
 

LLISTAT PROVISIONAL D’EXCLOSOS 
 

• Àmbit Ciències i Enginyeries Biotecnològiques (genèric) 
 

ID_TRAMIT NIF MOTIUS D’EXCLUSIÓ 

93991 46763549H Exclusió provisional, pendent de consulta al Ministerio sobre la 
combinació dels organismes receptors. 

94081 X1545073W Exclusió provisional, pendent de consulta al Ministerio sobre la 
combinació dels organismes receptors. 

94143 53576828F Presentar la seva sol·licitud en una universitat pública espanyola 
diferent a la que va obtenir el títol de doctor. 
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• Àrea de coneixement Arquitectura de Computadors 

 

ID_TRAMIT NIF MOTIUS D’EXCLUSIÓ 

93871 41552353R Exclusió provisional, pendent de consulta al Ministerio sobre la 
combinació dels organismes receptors. 

 
• Àmbit Enginyeria Industrial (genèric) 

 

ID_TRAMIT NIF MOTIUS D’EXCLUSIÓ 

94029 47732388M Exclusió provisional, pendent de consulta al Ministerio sobre la 
combinació dels organismes receptors. 

94103 45935463R Exclusió provisional, pendent de consulta al Ministerio sobre la 
combinació dels organismes receptors. 

 
• Àmbit Enginyeria Civil i Ambiental (genèric) 

 

ID_TRAMIT NIF MOTIUS D’EXCLUSIÓ 

94087 Y4271253Y Exclusió provisional, pendent de consulta al Ministerio sobre la 
combinació dels organismes receptors. 

94100 77748170M Exclusió provisional, pendent de consulta al Ministerio sobre la 
combinació dels organismes receptors. 

94120 46705356S Exclusió provisional, pendent de consulta al Ministerio sobre la 
combinació dels organismes receptors. 

 
 
 
 
 
La publicació d’aquesta resolució al web de la convocatòria tindrà els efectes de notificació als 
interessats, de conformitat amb allò que disposa l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, les persones interessades poden 
interposar un recurs contenciós administratiu davant els jutjats de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, en el termini de dos mesos a comptar del dia següent de la notificació d'aquest acte, 
de conformitat amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de la possibilitat d'interposar potestativament 
un recurs de reposició previ al contenciós administratiu davant el rector de la UPC, en el termini d'un 
mes a comptar del dia següent a la recepció d'aquesta notificació o, si s'escau, del dia següent de 
la seva publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
 
 
 

Miguel Soriano Ibañez 
Vicerector de Política de Personal Docent i Investigador 
Universitat Politècnica de Catalunya 
p.d. competència rector, segons Resol. 38-2021-38/24 (DOGC 8443, 25.6.2021) 
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