
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
María Zambrano per a l’atracció de talent internacional (Acord CG/2022/03/27, de 5 d’abril de 
2022) 
 
 
LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS 

 
ID _TRAMIT NIF 

93742 47278829Y 
93945 FX301392 
93955 PTIT2HMJVNC4KV 
93959 P96681763 
93973 508433810 
93986 40449593E 
93988 AAC422462 
93996 YB2946351 
94008 23062682F 
94041 C8RZ3WZL7 
94048 46460956J 
94051 FY602869 
94116 38142528H 
94062 53178195X 
94093 31037629A 
94113 48573991S 
94121 FR277949 

 
 
LLISTAT PROVISIONAL D’EXCLOSOS 

 

ID_TRAMIT NIF MOTIUS D’EXCLUSIÓ 

93901 45883253R 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. 

93916 KJ0640259 

No està suficientment acreditada la trajectòria postdoctoral 
acumulada no inferior a 24 mesos en universitats o centres 
d’investigació espanyols o situats fora d’Espanya, diferents al de 
defensa de la tesi. 
El currículum no té el format indicat. 
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. 

93943 122369003 

No està suficientment acreditat que estigui actualment desenvolupant 
projectes d'investigació i/o impartint docència en universitats, centres 
de recerca o organismes situats fora d'Espanya. 
No està suficientment acreditada la trajectòria postdoctoral 
acumulada no inferior a 24 mesos en universitats o centres 
d’investigació espanyols o situats fora d’Espanya, diferents al de 
defensa de la tesi. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

Pàg. 2 
 

93976 G17609275 
No està suficientment acreditat que estigui actualment desenvolupant 
projectes d'investigació i/o impartint docència en universitats, centres 
de recerca o organismes situats fora d'Espanya. 

93985 557944695 
No està suficientment acreditat que estigui actualment desenvolupant 
projectes d'investigació i/o impartint docència en universitats, centres 
de recerca o organismes situats fora d'Espanya. 

94045 47869302T Falta alguna signatura a la carta d'acceptació. 

94046 B48960372 No concorda l'Àmbit/Àrea de coneixement escollit/da amb el 
Departament o grup de recerca de la carta d'acceptació. 

94053 73586881Z Falta alguna signatura a la carta d'acceptació. 

94057 143414260 

No està suficientment acreditada la trajectòria postdoctoral 
acumulada no inferior a 24 mesos en universitats o centres 
d’investigació espanyols o situats fora d’Espanya, diferents al de 
defensa de la tesi. 
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. 

94061 73586883Q Falta alguna signatura a la carta d'acceptació. 

94063 G33512410 
No està suficientment acreditat que estigui actualment desenvolupant 
projectes d'investigació i/o impartint docència en universitats, centres 
de recerca o organismes situats fora d'Espanya. 

94071 X8087682P El currículum no té el format indicat. 

94096 47731053G 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. 

94107 G39821847 S'ha excedit el nombre màxim de pàgines de la memòria justificativa. 

94125 J54194206 

No està suficientment acreditada la trajectòria postdoctoral 
acumulada no inferior a 24 mesos en universitats o centres 
d’investigació espanyols o situats fora d’Espanya, diferents al de 
defensa de la tesi. 

94136 45720930N 
No està suficientment acreditat que estigui actualment desenvolupant 
projectes d'investigació i/o impartint docència en universitats, centres 
de recerca o organismes situats fora d'Espanya 

 
 

 
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_Maria_Zambrano_talent_internacional 
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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