
 
 

Resolució núm. 5/2021 
 
Motiu de la resolució 
LLISTAT DELS/LES ESTUDIANTS/ES QUE ACCEDEIXEN PER CANVI D’UNIVERSITAT I/O D’ESTUDIS 
UNIVERSITARIS OFICIALS 
 
Centre      
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)  
 
Curs acadèmic   Quadrimestre       
2020/2021   QT 2020-2 
 
Antecedents 
 
Oferta de places d’accés per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials als Graus 
Publicació de la oferta de places d’accés per trasllat d’expedient: 15/12/2020 
Termini de presentació de sol·licituds: 15/12/2020 - 13/01/2021 
 
Fonaments de dret 

Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster per al curs 2020-2021, aprovada pel Consell de 
Govern de la UPC, acord núm. CG/2019/03/09 de data 24/05/2019 apartats i prorrogada pel curs 2020-
2021, acord del Consell de Govern de la UPC acord núm. CG/2020/05/51 de data 02/07/2020: 
 
1.1.B. Canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols 
1.1.C. Estudiants que han cursat estudis universitaris estrangers 
 
Resolució 
 
Llistat d’admesos (*) (**), en espera i exclosos d’accés per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris 
oficials 
 
GRAU EN ENGINYERIA DE TECNOLOGIES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ (GRETST): 
2 places 
 

• LLISTAT D’ADMESOS 
 
COGNOMS I NOM 
ROMAN CABALLOS, JOEL 
Llistat ordenat alfabèticament 
 

• LLISTAT D’ESPERA 
CAP 
 

• LLISTAT D’EXCLOSOS 
CAP 

 
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA DE TELECOMUNICACIÓ (GREELEC): 
4 places 
 

• LLISTAT D’ADMESOS 
 
COGNOMS I NOM 
LÓPEZ YESTE, JUAN 



 
 

Llistat ordenat alfabèticament 
 

• LLISTAT D’ESPERA 
CAP 
 

• LLISTAT D’EXCLOSOS 
CAP 
 

Sol·licituds que compleixen els requisits d’accés però no utilitzen aquesta via d’accés per canvi 
d’universitat i/o estudis universitaris ja que es matricularan als estudis sol·licitats via preinscripció 
universitària: CAP 
 
 (*) Els/Les estudiants /es que han demanat un canvi d’estudis dins de la mateixa Escola també cal que 
es matriculin a la data indicada al calendari de d’accés i matricula d’estudiants accedeixen per canvi 
d’universitat i/o d’estudis universitaris als Graus. 
 
(**) Serà requisit imprescindible per poder formalitzar la matricula aportar tota la documentació 
requerida en el procediment d’accés per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris, si no es va lliurar 
en el moment de la sol·licitud, i molt especialment el trasllat d’expedient intern en el cas que els estudis 
d’origen siguin de la UPC o el rebut del trasllat d’expedient en el cas que els estudis d’origen siguin 
d’una universitat pública espanyola (no UPC). 
 
 
Tràmit d’audiència 
A partir de l’endemà de la data de la present, podeu presentar al·legacions davant l’òrgan competent per 
resoldre, en un termini màxim de 10 dies. Exhaurit l’esmentat termini la present resolució esdevindrà ferma 
i possible objecte d’interposició de recursos. 
 
Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata 
executivitat, d’acord amb l’article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós 
administratiu de Barcelona. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de 
l’endemà a la notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de l’esmentada llei. També 
podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
No obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició, en 
el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la notificació, davant el mateix òrgan que l’ha 
dictat. En aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu en tant no recaigui resolució 
expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb allò que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Signatura de l’òrgan competent per resoldre  
El director 

 
 
Josep Pegueroles Valles 
P. d. Resolució 1454/2014, de 20 de novembre 
(DOGC núm. 6756, 24/11/2014) 
 
Barcelona, 8 de Febrer 2021 
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