
 
 
 
 
 
 
 
 

Pàg. 1 
 

 
 
 
 
En data 16 de maig de 2022, el vicerector de Política de Personal Docent i Investigador, fa pública 
la relació provisional de persones admeses i excloses de 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 

 
ID _TRAMIT NIF 

93749 E83396433 

93756 47919671E 

93765 46360805G 

93823 48254341L 

93871 41552353R 

93919 Y5036493J 

93968 45643635C 

93983 29208131V 

93991 46763549H 

94029 47732388M 

94042 48098442Z 

94044 47108180V 

94056 48648954K 

94060 A28665561 

94068 48020323A 

94073 Y2508356J 

94079 47424921W 

94081 X1545073W 

94087 Y4271253Y 

94091 47237210V 

94100 77748170M 

94102 77317340B 

94103 45935463R 

94104 Y5700808L 

94114 77115286N 

94120 46705356S 

94126 45883158K 

94141 36515623H 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pàg. 2 
 

LLISTAT PROVISIONAL D’EXCLOSOS 
 

ID_TRAMIT NIF MOTIUS D’EXCLUSIÓ 

93997 Y9004145G Falta alguna signatura a la carta d'acceptació. 

94047 47694480R Les dates de l'estada no estan en un format de dd/mm/aaaa o 
se supera la data d'inici màxima que és el 29/10/2022. 

94112 FX183400 Les dates de l'estada no estan en un format de dd/mm/aaaa o 
se supera la data d'inici màxima que és el 29/10/2022. 

94124 Y5058563A Les dates de l'estada no estan en un format de dd/mm/aaaa o 
se supera la data d'inici màxima que és el 29/10/2022. 

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

 
 

 
Els/les aspirants poden reparar els defectes que hagin motivat l’exclusió o presentar les 
reclamacions que considerin oportunes a través del tràmit 
https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/copy_of_ajuts_Margarita_Salas_formacio_joves_doct
ors a la seu electrònica, i dins del termini establert a la convocatòria (del 17 al 30 de maig de 
2022, a les 23:59h, hora local de Barcelona). Finalitzat aquest termini, el Vicerectorat de Política 
de Personal Docent i Investigador valorarà i resoldrà les esmenes presentades i publicarà la llista 
definitiva d’aspirants admesos i exclosos. 
 
 
 
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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