
  
 

  
 

Resultat provisional de preinscripció al procés d’assessorament 

 

Del 18 al 23 d’octubre, ambdós inclosos, les persones excloses per manca de justificació de requisits (No té 

requisits) que van presentar al seu moment documentació justificativa requisits participació procediment,    

poden realitzar una sol·licitud de reclamació  (amb el model oficial) aportant la documentació justificativa 

complementària que estimin oportuna 

 

Les persones que no han presentat la documentació justificativa requisits participació procediment en el termini 

establert poden realitzar la reclamació que consideren, però no tenen possibilitat d’esmenar errors.  

    

SOLICITUD Resultat verificació Observacions 

AAC47215AJAG Admès   

AAC47306BJAF Exclòs per manca justificació requisits No ha presentat la documentació justificativa 

AAC47384AJAH Admès   

AAC47461BJAG Admès   

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

AAC47487AJAF Exclòs per manca justificació requisits No té requisits. 

AAC47323BJAG Admès   

AAC47521BJAG Admès   

AAC47503BJAG Exclòs per manca justificació requisits No té requisits. 

http://srvcnpbs.xtec.cat/icqp/campus-ng/mod/resource/view.php?id=2025
https://www.vidalibarraquer.net/images/arxius/acreditatWEB/Acreditat_sol_reclamacio.pdf


  
 

  
 

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 Exclòs per manca justificació requisits No té requisits. 

AAC47604AAAF Exclòs per manca justificació requisits No té requisits. 

AAC47632AJAH Exclòs per manca justificació requisits No té requisits. 

AAC47635BAAG Exclòs per manca justificació requisits No té requisits. 

AAC47615BJAG Exclòs per manca justificació requisits No té requisits. 

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

AAC47722JJAG Exclòs per manca justificació requisits No té requisits. 

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 No ha presentat la documentació justificativa 

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 Exclòs per manca justificació requisits 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 Llista d'espera 

 


