Resolució número 3/2022
RESERVA DE PLAÇA EN ESTUDIS DE MÀSTER UNIVERSITARI
ESTUDIANTAT ADMÈS EN EL PRIMER I SEGON QUADRIMESTRE DEL
CURS ACADÈMIC 2021/2022
Fonaments jurídics
PRIMER.- La normativa acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC
(NAGRAMA), a l’apartat 2.3. Estudiants que han obtingut una plaça i no poden
iniciar els estudis. Reserva de plaça, estableix el següent.
L’estudiant que té una plaça assignada a la UPC i que per algun motiu de caràcter excepcional
justificat degudament no pot iniciar els estudis, ha de sol·licitar la reserva de plaça. L’estudiant ha
de presentar la sol·licitud en el centre corresponent i en el termini establert per formalitzar la
matrícula. Si la reserva de plaça és concedida, es fa una matrícula a l’efecte de l’obertura
d’expedient i es considera la persona interessada com a estudiant de la UPC a tots els efectes.
Aquesta matrícula inclou els serveis administratius (gestió de l'expedient acadèmic, suport a
l'aprenentatge i assegurança escolar, si s’escau). Si la sol·licitud és denegada o no s’ha presentat
dins el termini establert, l’estudiant perd la plaça assignada. Si l’estudiant no inicia els estudis en el
termini establert un cop finalitzat el període de reserva, perd la plaça assignada. En tots els
supòsits anteriors en què l’estudiant perd la plaça assignada, per poder-se matricular als estudis
corresponents ha de tornar a ser admès mitjançant el procés de preinscripció o d’acord amb les
normes d’accés vigents i no té dret a la devolució de preus públics per les quantitats que ha abonat
prèviament. Les sol·licituds de reserva de plaça les resol el director o directora o el degà o degana
del centre, per delegació del rector o rectora. Les reserves de plaça es concedeixen per un màxim
de 2 quadrimestres o 1 any acadèmic. Únicament en casos de malaltia o accident greu justificats es
pot ampliar aquest termini.

SEGON.- Atès que la Direcció de l’Escola considera que els motius al·legats a les
sol·licituds (*) de reserva de plaça

presentades a través de l’e-Secretaria per

l’estudiantat admès en un programa de màster de l’Escola de Camins i, una
vegada comprovat que s’ha abonat la taxa del preu públic corresponent.
RESOLC
PRIMER. – Acceptar la reserva de plaça per a l’estudiantat següent, que ha
estat admès en el primer quadrimestre del curs 2021-2022 per iniciar els estudis
de màster en el primer quadrimestre del curs 2022-2023.
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Sol·licitud Núm.
684165
691039
694933
690287
690028
691023
694089

DNI/Passaport
R48140447
119284997
6948568
119270134
0802355990
119286018
6794424

Codi Màster
250ESTCO15
250ESTCO15
250ESTCO15
250ESTCO15
250ESTCO15
250METER15
250METER15

SEGON.- Acceptar la reserva de plaça per a l’estudiantat següent, que ha estat
admès en el segon quadrimestre del curs 2021-2022 per iniciar els estudis de
màster en el primer quadrimestre del curs 2022-2023.
Sol·licitud Núm.
690141
690123
690405

DNI/Passaport
AU919372
71497701
AAH349274

Codi Màster
250MEAMB14
250ESTCO15
250ESTCO15

TERCER. – Publicar i comunicar aquesta resolució a les persones interessades.
Aquesta resolució té caràcter definitiu i exhaureix la via administrativa, la
persona interessada pot interposar potestativament un recurs de reposició
davant el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, en el termini d’un mes
a partir del dia següent de la notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La directora,

Esther Real Saladrigas
Per delegació de competències del rector, en virtut de la Resolució 122/2020, de 28 de gener
(Núm. 6.1.20), DOGC núm. 8082 de 12.3.2020

Barcelona, 04 d’ abril de 2022
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