
  

 
 

Resolució Reserves per a la Convocatòria requalificació sistema 
universitari espanyol per a 2021-2023 

 
 
Per Acord CG/2021/03/23, d’1 de juliol de 2021, del Consell de Govern, es van convocar les ajudes per a 
la requalificació del sistema universitari espanyol per a 2021-2023, de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, en les modalitats: Ajuts Margarita Salas, Ajuts per a la requalificació del professorat universitari 
i ajudes Maria Zambrano.  
 
Finalitzat el termini d’acceptacions dels ajuts corresponents i tenint en compte que hi ha 4 ajuts no 
acceptats i 2 places alliberades cobertes per discapacitats en la modalitat Margarita Salas i 8 ajuts no 
acceptats en la modalitat Maria Zambrano, 
 
El Vicerector de Política de Personal Docent i Investigador, 
 
RESOL: 
 
Concedir els següents ajuts en aquells àmbits en els quals, havent-hi hagut renúncies o ajuts coberts per 
discapacitats, hi havia candidats en reserva: 
 

Ajuts Margarita Salas per a la formació de joves doctors 
 

Àmbit/Àrea de Coneixement NIF/NIE/Passaport 

Enginyeria Civil i Ambiental 43558825E 

Enginyeria Electrònica 47839499M 

Enginyeria Electrònica 46973995Z 

Física Aplicada Y4293408N 

 

Ajuts Maria Zambrano, per a l’atracció de talent internacional 
 

Àmbit/Àrea de Coneixement NIF/NIE/Passaport 

Ciència de Materials i Eng. Metal·lúrgica 47683164R 

Ciència de Materials i Eng. Metal·lúrgica 78099092Q 

Física Aplicada UB1151082 

Física Aplicada 41552516A 

Matemàtica Aplicada 43636320F 

Matemàtica Aplicada 39353944R 

Matemàtica Aplicada 47875425M 

 
 
 
 
 



  

 
 
Recursos 

Contra aquesta resolució, les persones interessades podran interposar un recurs preceptiu d’alçada 
davant el rector, en el termini d’un mes comptadors a partir del dia següent al de la publicació de la 
present resolució. 
  
Si s’ultrapassa el termini tres mesos sense que el rector hagi dictat i notificat la resolució del recurs 
d’alçada s’entendrà presumptament desestimat per silenci administratiu i l’interessat tindrà la possibilitat 
d’interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu. 
 
 
 
 
 
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, 25.6.202) 

 
Barcelona 13 de desembre de 2021 
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