RESOLUCIÓ NÚM. 26/2019
ACCÉS PER CANVI D’UNIVERSITAT I/O D’ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS
ESPANYOLS I ACCÉS D’ESTUDIANTS QUE HAN CURSAT ESTUDIS
UNIVERSITARIS A L’ESTRANGER

FETS I FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’apartat 1.1.B. de la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster
(NAGRAMA) de la UPC per al curs 2019/2020 estableix els requisits d’admissió per a l’accés
directe als estudis de grau per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols, si
es reconeix un mínim de 30 ECTS.
Segon.- L’apartat 1.1.C. de l’NAGRAMA regula el procés d’admissió dels estudiants que han
cursat els estudis universitaris a l’estranger i obtenen plaça per convalidació d’un mínim de 30
ECTS.
Tercer.- Els apartats 1.3. i 1.4. dels Procediments administratius i de gestió econòmica
vinculats a l’NAGRAMA estableixen que és competència del centre docent el procediment per
obtenir la plaça mitjançant canvi d’universitat i/o estudis i els terminis per a la publicació de les
places ofertes, la presentació de les sol·licituds, la resolució i la matrícula que es fixen en el
calendari de tràmits acadèmics per a cada titulació.
Quart.- El nombre de places ofertes d’accés directe per canvi d’estudis universitaris per al
curs 2019-2020 per a cadascuna de les titulacions de grau de l’Escola és el següent.
Grau en Enginyeria Civil
Bachelor’s Degree in Civil Engineering
Grau en Enginyeria d’Obres Públiques
Grau en Ciències i Tecnologies del Mar

10
2
5
5

El nombre de sol·licituds d’accés, presentades dins de termini i amb la documentació
acreditativa dels requisits d’admissió, ha estat el següent.
Grau en Enginyeria Civil
Bachelor’s Degree in Civil Engineering
Grau en Enginyeria d’Obres Públiques
Grau en Ciències i Tecnologies del Mar

10
1
1
1

Atès tot això,

RESOLC
Primer.- Admetre les sol·licituds d’admissió a les titulacions de grau de l’Escola d’Enginyeria
de Camins, Canals i Ports de Barcelona, per al curs 2019-2020, de les persones que a
continuació s’esmenten.
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DNI/PASSAPORT TITULACIÓ
Y6132554D

GRAU EN ENGINYERIA CIVIL

23923961M

GRAU EN ENGINYERIA CIVIL

31035918V

GRAU EN ENGINYERIA CIVIL

116584323

GRAU EN ENGINYERIA CIVIL

AV796853

GRAU EN ENGINYERIA CIVIL

6485282

GRAU EN ENGINYERIA CIVIL

FY502144

GRAU EN ENGINYERIA CIVIL

88201968

GRAU EN ENGINYERIA CIVIL

46413672V

GRAU EN ENGINYERIA CIVIL

26891550L

GRAU EN ENGINYERIA CIVIL

EN761613

BACHELOR’S DEGREE IN CIVIL ENGINEERING

F10628295

GRAU EN ENGINYERIA D’OBRES PÚBLIQUES

46985021T

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DEL MAR

Segon.- Informar que d’acord amb l’apartat 1.3. Accés per canvi d’universitat i/o d’estudis
universitaris oficials espanyols dels Procediments administratius i de gestió econòmica vinculats
a l’NAGRAMA, la presentació del trasllat d’expedient corresponent de l’estudi d’origen és un
requisit per formalitzar la matrícula.
Tercer.- Assabentar que la matrícula ordinària per a estudiants que provinguin d’altres
universitats o d’altres estudis universitaris espanyols o estrangers es realitzarà, presencialment
a l’Escola d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona, el dia 25 de juliol de 2019.
https://camins.upc.edu/ca/estudis/matricula/matricula-grau/estudiants-nous/estudiants-nou-ingres

Quart.- Assenyalar, d’acord amb l’apartat 5.4. Rendiment mínim en el primer any acadèmic
de l’NAGRAMA, que l’estudiant que es matricula en uns estudis conduents a l’obtenció d’un títol
de grau ha d’aprovar un mínim de 12 ECTS el primer any acadèmic d’aquests estudis a la UPC,
amb independència de les matrícules formalitzades. En cas contrari, l’estudiant és exclòs
d’aquests estudis i no pot continuar-los en el mateix centre on els ha iniciat.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, tot i fent-li saber que contra
aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, la persona interessada pot presentar un
escrit de reclamació raonat al director del centre en un termini màxim de 10 dies des de la data
de comunicació d’aquesta resolució.
A partir d’aquest moment es pot interposar potestativament recurs de reposició davant el rector
de la UPC, en el termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta
resolució, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
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Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé directament recurs
contenciós administratiu davant els Jutjats de la jurisdicció Contenciosa Administrativa de
Barcelona o el corresponent al vostre domicili, en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la notificació i/o publicació, de conformitat amb el que disposa l’article 8 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En el cas d’interposar recurs de reposició, no es podrà interposar recurs contenciósadministratiu mentre no es dicti resolució expressa o s’hagi produït la desestimació presumpta
del mateix, després d’haver transcorregut un mes de la presentació.
No obstant, la persona interessada pot interposar qualsevol altre recurs que cregui convenient
en defensa dels seus drets.

Signatura de l’òrgan competent per resoldre
El director de l’Escola d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona

Pedro Díez Mejía
Per delegació de competències del rector, en virtut de la
Resolució 144/2018 (núm. 6.2.19) de 25 de gener (DOGC núm. 7548 de 31.1.2018)

Barcelona, 17 de juliol de 2019
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