
 
 
 
Resolució núm. 14/17 
 
Motiu de la resolució 
LLISTAT DELS/LES ESTUDIANTS/ES QUE ACCEDEIXEN PER CANVI D’UNIVERSITAT 
 I/O D’ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS 

 
Centre      
Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB)  
 
Curs acadèmic   Quadrimestre       
2017/2018    QT 2017-1 
 
 
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: 17/07/2017 
 
Termini de presentació de sol·licituds: 23/06/2017- 07/07/17 
 
 
Fonaments de dret 
 
Normativa acadèmica dels estudis de grau 2017-2018, aprovada pel Consell de 
Govern de la UPC, acord núm 54/2017 de data 12/05/2017 , apartats: 
 
1.1.B. CANVI D’UNIVERSITAT I/O D’ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS ESPANYOLS 
i 
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 Agrícola: 10 places 
 
 

 Llistat d’admesos 

COGNOMS I NOM 

1. FREIHERR VON FÜRSTENBERG GARCIA, LUCIA MARIA 
2. GIBERT GARCIA, PAU 
3. ORIHUELA SANCHEZ, LUCAS 
4. SOLÉ BARÓ, DÍDAC 

Llistat ordenat alfabèticament 

 
 

 Llistat d’ espera 
CAP 
 

 Llistat d’ exclosos 
CAP 
 



Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge: 10 places 
 

 Llistat d’admesos 
CAP 

 

 Llistat d’ espera 
CAP 
 

 Llistat d’ exclosos 
CAP 

 

Grau en Enginyeria Alimentària: 10 places 
 

 Llistat d’admesos 
 

COGNOMS I NOM 

1. BARBA, VALERIA 
2. FUSTÉ RAURICH, JAUME 
3. TORRES FRANQUES, DANIEL 

Llistat ordenat alfabèticament 

 

 Llistat d’ espera 
CAP 
 

 Llistat d’ exclosos 
CAP 

 
Grau en Enginyeria dels Sistemes Biològics: 10 places 
 

 Llistat d’admesos 

COGNOMS I NOM 

1. LLORENTE POBLADOR, FERNANDO 
2. VELAZQUEZ SILVA, GALADRIEL LUCIA 

Llistat ordenat alfabèticament 

 

 Llistat d’ espera 
CAP 
 

 Llistat d’ exclosos 
CAP 
 

 (*) Els/Les estudiants /es que han demanat un canvi d’estudis dins de la mateixa Escola també 
cal que es matriculin presencialment 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. 
 
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 s’han matriculat als estudis sol·licitats via 
preinscripció universitària: 
 
CAP 
 
 
 
 
 
 

 



 
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 
 
 
La qual cosa us notifico indicant-vos que contra aquesta resolució, que esgota la via 
administrativa, podeu interposar els recursos següents, segons disposen els articles 116 i 
117 de la Llei 4/1999 de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim 
jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú: 
Recurs de reposició potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan 
que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació. 
Recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del contenciós administratiu en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta 
notificació.  
Això sens perjudici de qualsevol altre recurs que estimeu procedent  d’acord amb allò 
que estableix l’art. 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
 
Signatura de l’òrgan competent per resoldre  
El director en funcions 
 
 
 
 
Anna Gras Moreu 
P. d. Resolució 140/2012, de 30 de gener 
(DOGC núm. 6084, 09/03/2012) 
 
Castelldefels, 17 de juliol de 2017 
 


