RESOLUCIÓ NÚM. 31/2019
GRAU EN ENGINYERIA D’OBRES PÚBLIQUES
ESTUDIANTS NO APTES PER RENDIMENT MÍNIM EN EL PRIMER ANY ACADÈMIC

FETS I FONAMENTS DE DRET
Primer.- A l’apartat 5. Permanència en els estudis de grau de l’NAGRAMA-UPC per al curs
acadèmic 2018-2019 s’estableixen les normes que regulen la permanència dels estudiants
que es matriculen a la UPC per cursar estudis oficials conduents a l’obtenció d’un títol de
grau.
Segon.- A l’apartat 5.4. Rendiment mínim en el primer any acadèmic de l’NAGRAMA-UPC,
s’especifica que, amb caràcter general, l’estudiant que es matricula en uns estudis
conduents a l’obtenció d’un títol de grau ha d’aprovar un mínim de 12 crèdits ECTS en el
primer any acadèmic d’aquests estudis a la UPC. En cas contrari, l’estudiant és exclòs
d’aquests estudis i no pot continuar-los en el mateix centre on els ha iniciat, ni pot començar
cap altre estudi dels que s’imparteixen al centre que tingui definida una fase inicial comuna
amb l’estudi del qual ha estat exclòs.
Tercer.- Amb data 4 de juliol de 2019 es va publicar la Resolució provisional núm. 24/2019
i es va comunicar als estudiants interessats que podien sol·licitar fins al dia 19 de juliol de
2019, de forma motivada, l’ampliació del termini per superar el nombre mínim de crèdits
exigits per al primer any acadèmic.
En aplicació d’aquesta normativa de permanència,
RESOLC,
Primer.- Atès l’apartat 5.4. de la Normativa de permanència, una vegada analitzades per
la Direcció de l’Escola les al·legacions presentades, dins de termini, per les persones
interessades, declarar no aptes de rendiment mínim de primer any acadèmic i excloure
d’aquests estudis als estudiants següents.
DNI/Passaport
16151240

05114285

03695624

07499753

11835443

Segon.- Aquesta resolució té caràcter definitiu i exhaureix la via administrativa, els
estudiants interessats, atès l’apartat 5.7. Continuïtat dels estudis de l’NAGRAMA-UPC,
poden interposar un recurs de reposició davant el rector, en el termini d’un mes a partir del
dia següent de la publicació i notificació d’aquesta resolució.
El director,

Pedro Díez Mejía
Per delegació de competències del rector, en virtut de la Resolució 144/2018,
de 25 de gener, (Núm. 6.2.30) de modificació de delegacions de competències
(DOGC núm. 7548 de 31.1.2018)

Barcelona, 25 de juliol de 2019

