
 
 

Pàg. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 María 
Zambrano per a l’atracció de talent internacional (Acord CG/2021/03/23, d’1 de juliol de 2021) 
 
 
LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS 
 

NIF 
FP782580 
38867626H 
K424493 
13CV82603 
29208466F 
Y8513624G 
US Passport #: 508433810 
G37969984 
45883253R 
47683164R 
78090691X 
Y1514956Y 
Y1667374A 
78099092Q 
30228657X 
46966324W 
44020639L 
FV443182 
GA390121 
FR091819 
46428605T 
47875425M 
YB2946351 
33955856J 
40999398N 
216209127 
YB3257764 
YA9296914 
G29224004 
C1WVGTK0G9 
47780492Q 
55158514Y 
40353417D 
41552516A 



 
 
 
 
 

Pàg. 2 
 

FX442170 
77741171K 
46460956J 

 
 
 
 
 
LLISTAT PROVISIONAL D’EXCLOSOS 
 

NIF MOTIUS D’EXCLUSIÓ 

71560360T 
Les dates de l'estada no són correctes perquè la data màxima d'inici és el 
15/9/2022.  

GA093783 El currículum no té el format indicat. 

47663250M 
Les dates de l'estada no són correctes perquè la data màxima d'inici és el 
15/9/2022.  

AQ851286 
Les dates de l'estada no són correctes perquè la data màxima d'inici és el 
15/9/2022.  

EP5744042 El currículum no té el format indicat.  

Y3612832Y 

No està suficientment acreditada la trajectòria posdoctoral 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. 

134604355 

No està suficientment acreditada la trajectòria posdoctoral 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. 

122369003 

No està suficientment acreditada la trajectòria posdoctoral 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 són correctes perquè la data màxima d'inici és el 
15/9/2022. 

L6JKK5XKK 

El currículum no té el format indicat. 
Les dates de l'estada no són correctes perquè la data màxima d'inici és el 
15/9/2022. 

53082432L 

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. 

24394694C 
Les dates de l'estada no són correctes perquè la data màxima d'inici és el 
15/9/2022.  

E18854802 
Les dates de l'estada no són correctes perquè la data màxima d'inici és el 
15/9/2022.  

FP2046374 El currículum no té el format indicat.  

G39821847 

El currículum no té el format indicat. 
Les dates de l'estada no són correctes perquè la data màxima d'inici és el 
15/9/2022. 

PTITFEU9BRJW6V 

No està suficientment acreditada la trajectòria posdoctoral 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. 

43636320F 
Les dates de l'estada no són correctes perquè la data màxima d'inici és el 
15/9/2022.  



 
 
 
 
 

Pàg. 3 
 

50845235D 
Les dates de l'estada no són correctes perquè la data màxima d'inici és el 
15/9/2022.  

56646891 

Falta alguna signatura a la carta d'acceptació. 
Les dates de l'estada no són correctes perquè la data màxima d'inici és el 
15/9/2022. 

B48960372 

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 posdoctoral 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 són correctes perquè la data màxima d'inici és el 
15/9/2022. 

UB1151082 
Les dates de l'estada no són correctes perquè la data màxima d'inici és el 
15/9/2022.  

74661968N El currículum no té el format indicat.  

FK205446 

No està suficientment acreditada la trajectòria posdoctoral 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. 

PASSPORT 
AO940517 

No està suficientment acreditada la trajectòria posdoctoral 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. 

39353944R 
No estar desenvolupant projectes d'investigació, i/o impartint docència en 
universitats, centres de recerca o organismes situats fora d'Espanya. 

Y2056509R 

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. 
El currículum no té el format indicat.  

32159269N 
Les dates de l'estada no són correctes perquè la data màxima d'inici és el 
15/9/2022.  

X728877 

El currículum no té el format indicat. 
Les dates de l'estada no són correctes perquè la data màxima d'inici és el 
15/9/2022. 

G26179449 

No està suficientment acreditada la trajectòria posdoctoral 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. 

77784812P 
Les dates de l'estada no són correctes perquè la data màxima d'inici és el 
15/9/2022. 

40933222F 
Les dates de l'estada no són correctes perquè la data màxima d'inici és el 
15/9/2022.  

G11199509 
Les dates de l'estada no són correctes perquè la data màxima d'inici és el 
15/9/2022.  

47649230S 
Les dates de l'estada no són correctes perquè la data màxima d'inici és el 
15/9/2022.  

XDD100595 

No està suficientment acreditada la trajectòria posdoctoral 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. 

X9739585M 
No estar desenvolupant projectes d'investigació, i/o impartint docència en 
universitats, centres de recerca o organismes situats fora d'Espanya. 

P96681763 Fora de termini. Aquest defecte no és esmenable.  



 
 
 
 
 

Pàg. 4 
 

 
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 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) 

https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/copy_of_ajuts_Maria_Zambrano_talent_internacional
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