
 
 

       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 Màrqueting de Mitjans Socials. 
 
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 Márqueting de Medios Sociales. 

 
 

Admesos/Admitidos 
 
02793191W  
28851  
49261857C 
753798338  
E26714788 ESPAÑOL 
F14669124  
X2089097F  
 
 
Exclosos/Excluidos       Motius/Motivos 
 
0022555  1, 2 
152352531  1, 2 
47836297T                1, 2 
49255467R  1, 2 
G33766090  1, 2 
 
Admesos condicionalment/Admitidos condicionalmente  Motius/Motivos 
 
100341238  2 
21040085F  2 
47689852L  4, 6, 7 
5228700  2 
E18810243  2  
FR109505   2 
MN9897651  2 
Y603232Q  2 
 
 
Llista d’espera/Lista de espera     
 
No hi ha llista d’espera – No hay lista de espera 
 
 
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 
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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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