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En data 14 de setembre de 2021, el vicerector de Política de Personal Docent i Investigador, fa 
pública la relació provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria d’ajuts Margarita 
Salas per a la formació de joves doctors (Acord CG/2021/03/23, d’1 de juliol de 2021) 
 
 
LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS 

 
NIF 

47275644H 
X7254177T 
47923240A 
46454174Q 
Y5747072F 
33951694Z 
47108180V 
43194020C 
47750373G 
Y2078882H 
45574182G 
72829766J 
43748824H 
Y2634126L 
Y4293408N 
53773171E 
23821727Y 
M9719739 
33951695S 
36578570Z 
47839499M 
46973995Z 
Y2026245M 
53294948S 
47795426T 
Y3674243F 
Y5036493J 
77790092K 
39904584K 
43174193L 
73395411L 
51486952A 
48016161G 
47691692L 
77459187V 



 
 
 

Pàg. 2 
 

47883605C 
47917807K 
38867735N 
46763549H 
46980638X 
48648954K 
47112381D 
45549538Q 
47883704G 
43165299A 
Y3949404L 

47275644H 
X7254177T 
47923240A 
46454174Q 

 
 

 
LLISTAT PROVISIONAL D’EXCLOSOS 

 
NIF MOTIUS D’EXCLUSIÓ 

53654614F Falta alguna signatura a la carta d'acceptació.  
46989904F Falta l'historial del/dels grups receptors.  
Y3995080V Superació dels dos anys d'antiguitat del títol de doctor.  
Y2508356J El currículum no té el format indicat.  
Y4290780Y El currículum no té el format indicat.  
Y2614404P Falta l'historial del/dels grups receptors.  

J7316755 No havent obtingut el títol de doctor a la UPC, no té la nacionalitat espanyola. 
El currículum no té el format indicat. 

76639982A Falta l'historial del/dels grups receptors.  
Y2040021G Falta l'historial del/dels grups receptors.  
31914160G Falta l'historial del/dels grups receptors.  

44124280E Falta entrega de la carta d'acceptació. 
Falta l'historial del/dels grups receptors. 

Y4564818E El currículum no té el format indicat.  

Y0973101P No havent obtingut el títol de doctor a la UPC, no té la nacionalitat espanyola. 
Falta l'historial del/dels grups receptors. 

47605682Y Les situacions i documentació presentada per ampliar el termini de dos anys del 
títol de doctor no s'adeqüen a allò recollit a la convocatòria. 

Y4918537R Falta l'historial del/dels grups receptors.  
47101256Q Falta alguna signatura a la carta d'acceptació. 

Y3892673Y Falta l'historial del/dels grups receptors. 
Falta verificar si l'ICFO es considera un centre diferent de la UPC. 

53298122S El currículum no té el format indicat. 
41545790Q El currículum no té el format indicat. 
53294787S Esmenar la signatura electrònica de la sol·licitud.  

Y5913868F No presentat per un mitjà vàlid (registre electrònic). 
Fora de termini. Aquest defectes no són esmenables. 

 



 
 
 

Pàg. 3 
 

 
 
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_doctors a la 
seu electrònica, i dins del termini establert a la convocatòria (del 14 al 27 de setembre de 2021, 
a les 23 h, 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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