
 

  
 

 
RESOLUCIÓ NÚM. 4/2013 

 
 

MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 1/2013 
DE 30 DE MAIG, D’ADMISSIÓ  

D’ESTUDIANTES I ESTUDIANTS AL MÀSTER UNIVERSITARI  
EN ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS 

CURS 2013/14 
 
 
 
FETS I FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.– L’apartat 2. “Accés als màsters universitaris” de la Normativa Acadèmica 

d’Estudis de Màster Universitari de la UPC recull les normes que regulen l’accés de 

les estudiantes i estudiants en els màsters universitaris de la UPC. 

 
Segon.- L’apartat 2.3. “Màsters amb atribucions” de la Normativa acadèmica dels 

màsters universitaris de la UPC del curs 2013-2014 (NAMU-UPC) recull les normes 

que regulen l’accés als màster universitaris amb atribucions. Concretament, l’apartat 

2.3.3. “Admissió d’estudiantes i estudiants” de la NAMU-UPC estableix que els 

requisits específics d’admissió als màsters són competència del centre docent.  

 

Tercer.- A l’apartat 2 de l’article 105 “Revocació d’actes i rectificació d’errors” de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 

i del Procediment Administratiu Comú, modificat d’acord amb la Llei 4/1999, de 13 

de gener de 1999, estableix que les administracions públiques poden rectificar en 

qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 

aritmètics existents en els seus actes. 

 

Quart.- L’acord CAA 13.01.03 de la Comissió d’Avaluació Acadèmica de l’Escola de 

Camins de data 18.01.2013 aprova els criteris específics d’admissió, valoració de 

mèrits i selecció de candidates i candidats per a l’accés al Màster en Enginyeria de 

Camins, Canals i Ports, publicats en el web de l’Escola. En aquests criteris el “Factor  

o paràmetre G de Titulació i Nivell d’anglès” estableix que per a l’estudiantat 

procedent d’estudis de grau i amb certificació de nivell B2 d’anglès G=1. Si no es 

compleixen aquests dos requisits G=0,5. 

 
Cinquè.- D’acord amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la Direcció de 

l’Escola procedeix d’ofici a revisar la valoració del factor G, ateses les sol·licituds 

presentades per estudiants i estudiantes amb posterioritat a la publicació de la 
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Resolució 1/2013, en les quals manifesten que la informació verbal que l’Escola va 

facilitar  es prestava a confusió, pel que fa al moment en què s’havia d’acreditar el 

nivell B2 d’anglès. 

 

Sisè.- A tenor d’això, la Direcció considera adequat tenir només en compte la 

titulació de procedència i aplicar G=1 si compleixen amb aquest requisit i G=0,5 en 

cas contrari. Per tant, arran d’aquesta valoració s’obté una nova ordenació en funció 

de la puntuació total obtinguda en els criteris de valoració. 

 

Atesos els antecedents i fonaments de dret esmentats.  
 
RESOLC, 
 
Primer. – Proposar a la Comissió d’Avaluació Acadèmica de l’Escola l’admissió al 
Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, per al curs 2013/2014, dels 
estudiants i estudiantes que amb la nova valoració ocupen una posició entre l’1 i el 
40 (places ofertades per a aquest màster) i que no havien estat admesos a la 
Resolució 1/2013 de 30 de maig.  
 

DNI  
72507148  
46874524  
46942955  
47898177  
47831411  
47951109  
38870257  
47779705  
45880428  

 
D’acord amb l’apartat 2.3.3. de la Normativa Acadèmica d’Estudis de Màster 
Universitari de la UPC, l’admissió definitiva està condicionada a l’acreditació, en el 
moment de formalitzar la matrícula, dels requisits generals i específics d’accés al 
màster. 
 
Segon.- Establir com a data límit per realitzar el pagament de l’import de 600€ en 
concepte d’avançament de matrícula, a efectes de formalitzar l’admissió i reservar 
plaça, el 19 de juliol de 2013. 
 
Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, es pot interposar un 
recurs d’alçada al rector en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent a la 
data de publicació d’aquesta resolució. 
 
 

El director, 
 
 
 
Sebastià Olivella Pastallé 
 
Barcelona, 11 de juliol de 2013 


