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02668122F Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

14270927W Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

21776451M Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

23858121Z Exclòs per falta de documentació

32063149E Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

36580110J Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

38855314B Exclòs per no tenir el mínim d'anys d'empadronament

39378520J Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

39434466T Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

39943677Z Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

40353310V Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

40374534N Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

40998315X Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

41006297B Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

41007486G Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

41553876Y Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

43449684Q Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

43547640S Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

43557000Z 45965510X Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

43571855B Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

43636678C Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

44022109V Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

45648336Y 45933905F Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

45880634G Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

45881022R Y2896283E Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

45991597S 46379195V Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

46148234E Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

46148955F 46147245E Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

46149818L 46809313N Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

46242228S Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

46363797Y Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

46413203P Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

46416509W Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

46718496E Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

46769726P Exclòs per falta de documentació

46798071V Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

46808975L Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

46829233Z Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

46966932N Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

46971956E Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

46974528H Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

46979578P Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

46980371L 46983099X Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

46980729D Exclòs per falta de documentació

46989064H Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

46993641H Exclòs per no haver presentat la sol.licitud
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46995369K Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47100039H Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47155117B Exclòs per no tenir el mínim d'anys d'empadronament

47173242N 36582408B Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47173724B Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47175611N Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47175757C Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47176614A Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47182588C Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47184369F Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47235273N Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47416459G Exclòs per falta de documentació

47416480W Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47417757Z Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47713868T Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47783073K Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47827074T Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47871728B Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47873709Z Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47874578D Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47874655V Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47881092Z Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47882709K Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47886819Z Exclòs per falta de documentació

47888595L Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47888856G Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47889231B Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47907591V Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47908504X Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47909913Q Exclòs per falta de documentació

47915350W Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47923762L Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47926040C Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47930740M Exclòs per no tenir el mínim d'anys d'empadronament i per falta de documentació

47939413F Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47949806G Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47960827P Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47961001K Exclòs per superar el màxim d'ingressos 

47962747L Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47967911P 46975027B Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47968305B Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47973272X Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47992506Q Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47994665J Exclòs per falta de documentació

47995087K 47815187G Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

47998387D Exclòs per no haver presentat la sol.licitud
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48032013D Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

48034183V Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

48090151A Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

48091397F Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

48094180F 45858409C Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

48125212N Exclòs per haver presentat la sol.licitud fora de termini

49184196F Exclòs per falta de documentació

49552158S Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

52595060V Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

52596179D Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

52597234Y Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

52597369A Exclòs per no ser menor de 35 anys i per falta de documentació

52598120H Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

52598327H Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

52598634A Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

52599458E Exclòs per falta de documentació

52599484W 53292556S Exclòs per falta de documentació

52599686C Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

52599771J Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53290168L Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53290342D Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53290378E Exclòs per superar el màxim d'ingressos

53290463S Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53290816T Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53290865A Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53290959M Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53291116R 30209213R Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53291243J 44997045Y Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53291289J Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53291299T Y5627256K Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53291366K Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53291386H Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53291531W Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53291810M Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53291907X Exclòs per falta de documentació

53291912S Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53291967R Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53291995Y Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53292010K Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53292038A Exclòs per falta de documentació

53292061A Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53292095Z 53290577Z Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53292207B Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53292250P Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53292301J Exclòs per superar el màxim d'ingressos

53292317Y Exclòs per no haver presentat la sol.licitud
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53292319P 43567275P Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53292362M Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53292386Y Exclòs per falta de documentació

53292387F 46152485H Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53292412D Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53292510S Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53292556S Exclòs per formar part d'una altra sol·licitud com a membre de la unitat de convivència

53292659A Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53292677K Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53292711D Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53292879Q Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53292883C Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53292894P Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53292919X Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53292942X Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53293035B Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53293114K Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53293279W Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53293531R 47703714N Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53293622T Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53293696M Exclòs per superar el màxim d'ingressos i per falta de documentació

53293702B Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53293706S Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53293713E Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53293731V Exclòs per tenir habitatge en propietat i per superar el màxim d'ingressos

53293734C Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53293759E Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53293760T Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53293818N Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53293834M Exclòs per superar el màxim d'ingressos

53293859F Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53293878A Exclòs per no ser menor de 35 anys

53293881Y 47957318H Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53293891Q Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53293892V Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53293959S Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53294037R Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53294043F Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53294052Q Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53294117N Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53294148C Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53294256J Exclòs per falta de documentació

53294282Q Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53294299X Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53294303Z Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53294337W Exclòs per no haver presentat la sol.licitud
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53294369B Y0577135X Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53294372Z Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53294390D Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53294513V Exclòs per falta de documentació

53294558Q 47993587Q Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53294605V Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53294644X Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53294645B Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53294649S Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53294758D Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53294812V 47665749C Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53294821A 47173362V Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53294828X 46809479V Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53294844A 47922592E Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53294946J Exclòs per falta de documentació

53295063S Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53295076M Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53295117T 45787652B Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53295126D Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53295141R Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53295183C Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53295221N 52916956M Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53295242X Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53295290N Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53295339S Exclòs per falta de documentació

53295376Y Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53295383J 53292703R Exclòs per superar el màxim d'ingressos

53295415E Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53295429J 53294388F Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53295437K Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53295476Z Y5303402F Exclòs per falta de documentació

53295480H Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53295558G Exclòs per falta de documentació

53295731Q Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53295745F Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53295754Q Exclòs per no acreditar ingressos suficients i per falta de documentació.

53295775Z Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53295827C 41008041F Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53295842N Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53295886X Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53295914S 47909909N Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53295944E 72154773R Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53295964L 45461845E Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53296026N Exclòs per superar el màxim d'ingressos

53296048B Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53296077V Exclòs per no haver presentat la sol.licitud
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53296082E Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53296181Y 47327218A Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53296218C Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53296248G 46974407N Exclòs per no ser menor de 35 anys i per superar el màxim d'ingressos

53296257J Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53296273Y Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53296313T Exclòs per no acreditar ingressos suficients i per falta de documentació.

53296392X Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53296442Z Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53296474T Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53296617M Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53296686M Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53296694J 41009220J Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53296754G Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53296786J Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53296788S X1938613N Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53296857S Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53296930L Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53297008M 46874973F Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53297012D Exclòs per no ser menor de 35 anys i superar el màxim d'ingressos

53297082X Y3755026Z Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53297087S Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53297114L Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53297204V Exclòs per superar el màxim d'ingressos

53297283G Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53297289X Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53297347E 46809188W Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53297399M Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53297529C Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53297541D Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53297552C Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53297694R Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53297720G Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53297749X Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53297751N Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53297804L Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53297830E Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53298012C Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53298112M Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53298222T Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53298533N Exclòs per falta de documentació

53298674S Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53298826Y Exclòs per superar el màxim d'ingressos 

53298880Z Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53298994J Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53299179Z Exclòs per no haver presentat la sol.licitud
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53299298H Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53299316J Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53299491G 53293533A Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53299559A Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53299647E Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53299787R Exclòs per falta de documentació

53865223M Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53865283L Exclòs per superar el màxim d'ingressos

53865324Z Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53865766L Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53865988B Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53866575T Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53866703J Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53867059R Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53867212Q Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53868166G Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53868175J Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53868254T Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53868301R Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53868399F 47898689Q Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53869794E Exclòs per falta de documentació

53872469Y Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

53872719A Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

54324235Y Exclòs per tenir habitatge en propietat

54327394Z Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

74376050F 74362402K Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

77618159J Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

77748454J Exclòs per no tenir el mínim d'anys d'empadronament i per falta de documentació

X3878130P X9491041E Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

X3878145T Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

X4444017A Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

X4677872V Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

Y0380982R Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

Y-0604286-K 26296348B Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

Y1687110M Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

Y1919550F 44995541C Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

Y2573625P Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

Y3285003L Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

Y3295564T Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

Y3433194K 46136951D Exclòs per no haver presentat la sol.licitud

Aprovada per resolució de Gerència de Promusa el 01/07/2022


