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Acord de la Directora de l’EEBE pel qual es resolen les sol·licituds d’accés a  

Estudis de Doble Grau, per al curs acadèmic 2021/2022 

 
 

FETS I FONAMENT DE DRET 

 

A l’empara de l’article 1.3 de la Normativa acadèmica dels estudis de grau i de màster de la UPC 

(NAEGM) i de l’Acord núm. 60/2017 del Consell de Govern pel qual s’aprova el marc de dobles 

titulacions, aplicables al curs acadèmic 2020/21, 

 

En base als criteris d’admissió als estudis de doble grau de l’EEBE, aprovats pel Consell de Govern de 

la UPC en data 2 de juliol de 2020 (Acord CG/2020/05/49),  

 

Vistes les sol·licituds d’accés als estudis de doble grau presentades a l’Escola d’Enginyeria de 

Barcelona Est (EEBE), 

 

I en exercici de les competències establertes a l’article 24 del Reglament d’organització i funciona-

ment del l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est i a l’article 81 del  capítol 5 dels Estatuts de la UPC,  

 

 

RESOLC:  

 

Primer, - acceptar les sol·licituds d’accés als estudis de doble grau, per al curs 2021/2022, dels 

estudiantes i les estudiantes que a continuació es relacionen (per ordre de DNI), d’acord amb els 

diferents itineraris establerts: 

 

• Itinerari doble grau en Enginyeria Biomèdica i en Enginyeria Electrònica Industrial i 

Automàtica: 

 

IDENTIFICADOR 

43566841B 

43569892A 

48252591V 

49382569M 

77923688X 

 

 

• Itinerari doble grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  i en Enginyeria 

Biomèdica: 

 

IDENTIFICADOR 

49462952A 

 

 



 

 

• Itinerari doble grau en Enginyeria de l'Energia i en Enginyeria Elèctrica: 

 

IDENTIFICADOR 

39409431N 

39442271P 

45966655M 

49976499Y 

54410584J 

 

• Itinerari doble grau en Enginyeria Elèctrica i en Enginyeria de l’Energia: 

 

IDENTIFICADOR 

39399052Y 

41028324G 

47441732T 

 

• Itinerari doble grau en Enginyeria Mecànica i en Enginyeria Electrònica Industrial i 

Automàtica: 

IDENTIFICADOR 

25372297P 

26061286D 

38882715L 

39965874Q 

43582122C 

43639141E 

47114032G 

48132962B 

78102580P 

Y1757482C 

 

 

• Itinerari doble grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i en Enginyeria 

Mecànica: 

IDENTIFICADOR 

39394626L 

39967510L 

47477029S 

48102552F 

49348537J 

53298663G 

78100352B 

 

 



 

 

 

• Itinerari doble grau en Enginyeria Mecànica i en Enginyeria de Materials: 

 

IDENTIFICADOR 

47985907H 

78220753F 

 

• Itinerari doble grau en Enginyeria de Materials i en Enginyeria de Mecànica: 

 

IDENTIFICADOR 

39941654S 

 

 

• Itinerari doble grau en Enginyeria Química i en Enginyeria de l’Energia: 

 

IDENTIFICADOR 

26271818E 

 

• Itinerari doble grau en Enginyeria de l’Energia i en Enginyeria de Química: 

 

IDENTIFICADOR 

47747369J 

 

• Itinerari doble grau en Enginyeria de Química i en Enginyeria Electrònica Industrial i 

Automàtica: 

 

IDENTIFICADOR 

Y2576849N 

 

• Itinerari doble grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i en Enginyeria 

Química: 

 

IDENTIFICADOR 

DESERTES 

 

 

Segon, - denegar les sol·licituds d’accés als estudis de doble grau, tot i reunir els requisits establerts, 

per limitació de places, que a continuació es relacionen. En cas que hi hagi una renúncia d’alguna de 

les places a qualsevol dels itineraris, automàticament la plaça s’assignarà al candidat o la 

candidata següent d’acord amb l’ordre de prioritat d’aquestes llistes (ordenades per ordre de la 

Nota Mitjana Ponderada en funció dels requisits d’accés als estudis de doble grau a l’EEBE):  

 

• Itinerari doble grau en Enginyeria Biomèdica i en Enginyeria Electrònica Industrial i 

Automàtica: 

IDENTIFICADOR 



 

X9038276N 

41011676P 

21767707R 

51468769J 

43466641E 

41021696T 

45125657W 

23893469B 

39418738G 

 

 

• Itinerari doble grau en Enginyeria de l’Energia i en Enginyeria Elèctrica: 

 

IDENTIFICADOR 

48084846B 

41586508R 

47938443A 

39409526S 

43568045L 

43235428M 

47934089L 

47237869D 

41014684A 

53831295W 

45932197R 

48065420C 

49187659C 

47747369J 

77126798R 

47997852A 

X4496799T 

 

 

• Itinerari doble grau en Enginyeria Mecànica i en Enginyeria Electrònica Industrial i: 

 

IDENTIFICADOR 

41631960M 

48179889H 

 

 

 

Tercer, - no admetre a tràmit les sol·licituds que no compleixen un dels requisits d’accés als estudis 

de doble grau a l’EEBE, per al curs 2021/2022, dels estudiants i les estudiantes que a continuació es 

relacionen (per ordre de DNI):  



 

 

 

IDENTIFICADOR 

47264897N 

48086659F 

48099493F 

48103950W 

48177113W 

54386848J 

77124919P 

 

 

Quart, - comunicar,  que l’estudiant o l’estudianta admès o admesa que vulgui renunciar a la plaça 

acceptada a un dels itineraris, ho haurà de notificar a través d’una instància a la Direcció de l’EEBE 

(https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Instancia_Director_Directora_Dega_Degana_Academics), 

15 dies abans del primer dia de matrícula. En cas que no sigui així, l’estudiant o l’estudianta perdrà 

els criteris de priorització en futures convocatòries d’accés a estudis de doble grau a l’EEBE, i només 

podrà accedir en cas que quedin places vacants a l’itinerari sol·licitat. 

 

Cinquè, - informar que la matrícula als itineraris de doble grau a l’EEBE es realitzarà entre els dies 

21, 22 i 23 de juliol de 2021, d’acord amb l’ordre de matrícula. Podreu consultar tota la informació a 

https://eebe.upc.edu/ca/estudis/dobles-graus. 

 

La qual cosa us notifico indicant-vos que, contra l’expressada resolució podeu interposar un recurs 

d’alçada davant el rector, en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent al de la notificació, 

sense perjudici de qualsevol altre recurs que consideri procedent de conformitat amb el que preveuen 

els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les 

administracions. 

 

 

 

Barcelona, 7 de juny de 2021 

 

 

 

 

Adriana Farran Marsà 

Directora de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est 

https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Instancia_Director_Directora_Dega_Degana_Academics
https://eebe.upc.edu/ca/estudis/dobles-graus
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