
  
 

  
 

Resultat definitiu de preinscripció al procés d’assessorament 

 

SOLICITUD Resultat verificació Observacions 

AAC47215AJAG Admès   

AAC47306BJAF Exclòs per manca justificació requisits Fora de termini 

AAC47384AJAH Admès   

AAC47461BJAG Admès   

AAC47486JAAG Exclòs per manca justificació requisits No ha presentat la documentació justificativa 

AAC47487AJAF Admès  

AAC47323BJAG Admès   

AAC47521BJAG Admès   

AAC47503BJAG Exclòs per manca justificació requisits No té requisits. 

AAC47504AJAF Exclòs per manca justificació requisits No ha presentat la documentació justificativa 

AAC47536AAAG Admès   

AAC47520BAAG Admès  

AAC47584BJAF Exclòs per manca justificació requisits No ha presentat la documentació justificativa 

AAC47601AJAH Admès  

AAC47604AAAF Exclòs per manca justificació requisits No té requisits. 

AAC47632AJAH Admès  

AAC47635BAAG Admès  

AAC47615BJAG Exclòs per manca justificació requisits No té requisits. 

AAC47682JJAG Exclòs per manca justificació requisits No ha presentat la documentació justificativa 

AAC47722JJAG Admès Admès 



  
 

  
 

AAC47737CJAF Exclòs per manca justificació requisits No ha presentat la documentació justificativa 

AAC47741JJAF Admès  

AAC47807AAAF Exclòs per manca justificació requisits No ha presentat la documentació justificativa 

AAC47826JJAG Exclòs per manca justificació requisits No ha presentat la documentació justificativa 

AAC47827BJAF Exclòs per manca justificació requisits No té requisits. 

AAC47871AJAG Admès   

AAC47881BJAH Exclòs per manca justificació requisits No té requisits. 

AAC48034BAAF Admès  

AAC48047AJAG Admès   

AAC48213AAAF Exclòs per manca justificació requisits No ha presentat la documentació justificativa 

AAC48255AJAG Exclòs per manca justificació requisits No ha presentat la documentació justificativa 

AAC48303CJAG Admès  

AAC48468AJAH Admès   

AAC48521AAAF Admès   

AAC48530BJAH Exclòs per manca justificació requisits No té requisits. 

AAC48582BJAH Admès   

AAC48574AJAI Exclòs per manca justificació requisits No té requisits. 

AAC48611BJAG Exclòs per manca justificació requisits No ha presentat la documentació justificativa 

AAC48696AJAF Admès   

AAC48680CJAG Exclòs per manca justificació requisits Fora de termini 

AAC48706AJAH Exclòs per manca justificació requisits No ha presentat la documentació justificativa 

AAC48743BAAG Exclòs per manca justificació requisits No ha presentat la documentació justificativa 

AAC48763BJAG Admès No té requisits. 

AAC48752JAAH Exclòs per manca justificació requisits Fora de termini 

AAC48865JJAF Exclòs per manca justificació requisits No té requisits. 



  
 

  
 

AAC48884CJAH Exclòs per manca justificació requisits No té requisits. 

AAC48871BJAH Exclòs per manca justificació requisits No ha presentat la documentació justificativa 

AAC48956BAAG Exclòs per manca justificació requisits No té requisits. 

AAC48965BJAH Exclòs per manca justificació requisits No té requisits. 

AAC48973AAAH Admès  

 

 

Està previst que, un cop tinguem constància de les places vacants al conjunt de Catalunya, aquestes es publicaran 

a la web de la Generalitat per tal que els aspirants que han quedat exclosos per manca de vacant es puguin 

preinscriure’s als centres que tenen vacants.  


