
 
 

       Curs/Curso   2019-2020 
 
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2019 per la qual es fa pública la relació d’admesos i exclosos de 
la preinscripció al Programa Oficial de Postgrau Construcció Europea: Aspectes Jurídics i 
Econòmics  
Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal. 
 
RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2019 por la que se publica la relación de admitidos y excluidos 
de la preinscripción al Programa Oficial de Posgrado Construcción Europea: Aspectos Jurídicos y 
Económicos. 
Máster Universitario en Sistema de Justicia Penal. 

 
 

Admesos/Admitidos 
 
0502985310  
1712749819  
1719116509  
1722013305  
20827632M  
A6137652  
AR549904  
 
 
Exclosos/Excluidos       Motius/Motivos 
 
1719560821  1, 2 
18285101  1, 2 
39676724E  1, 2 
47695716H  1, 2 
FR103464  1, 2 
 
 
Admesos condicionalment/Admitidos condicionalmente  Motius/Motivos 
 
16506536  2 
1717737637  2 
47904298J  6, 7 
48103745G  2 
AA5425616  2 
AR623831  2 
G28433321  2 
 
 
Llista d’espera/Lista de espera     
 
No hi ha llista d’espera – No hay lista de espera 
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Relació de motius/Relación de motivos 
 
1.- No ha abonat les taxes de preinscripció / No han abonado las tasas de preinscripción 
2.- No aporta documentació / No aporta documentación 
3.- Falta sol·licitud de preinscripció amb la signatura manuscrita original/ Falta sol·licitud de   
preinscripción con la firma manuscrita original 
4.- Falta fotografia / Falta fotografia 
5.- Falta DNI/passaport vigent / Falta DNI/pasaporte vigente 
6.- Falta còpia compulsada/legalitzada/postil·lada del títol d’accés / Falta copia 
compulsada/legalitzada/apostillada del título de acceso 
7.- Falta còpia compulsada/legalitzada/postil·lada del certificat de qualificacions / Falta copia 
compulsada/legalitzada/apostillada del certificado de calificaciones 
8.- Falta carta d’universitat d’origen on s’indiqui que els estudis assolits permeten accedir a 
estudis  de postgrau al país d’origen, legalitzada/apostil·lada /Falta carta universidad de origen 
donde se indique que los estudios logrados permiten accedir a estudiós de posgrado al país de 
origen, legalitzada/apostillada 
 
 
 
El degà/El decano 
Eduard Cristóbal Fransi 
 
 
Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, podeu interposar recurs 
d’alçada davant el rector de la Universitat de Lleida, en el termini d’un mes a comptar 
a partir del dia següent a la publicació d’aquesta resolució 
 
Contra ésta resolución, que no agota la vía administrativa, puede interponer recurso 
de alzada ante el rector de la Universitat de Lleida, en el plazo de un mes a contar a 
partir del día siguiente a la publicación de ésta resolución. 
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