
 

RESOLUCIÓ ISGAC/02/2023, de 3 de 

març, per la qual es fan públics els resul-

tats definitius de les proves extraordinà-

ries d’avaluació per a l’obtenció del títol 

professional habilitant d’Informació i As-

sessorament Financer celebrades el dia 4 

de febrer del 2023. 

Atès que l’apartat 5.9 de l’Annex 2 de la re-
solució ISGAC/12/2022, de 31 d’octubre, per 
la qual es convoquen les proves extraordinà-
ries d’avaluació per a l’obtenció del títol pro-
fessional habilitant d’Informació i Assessora-
ment Financer, estableix que els resultats de-
finitius de les proves es facin públics el dia 3 
de març del 2023,  
 
Atès que la Comissió d’Avaluació de les pro-
ves, en exercici de les seves funcions, esta-
blertes al punt 2 de l’Annex 1 de la resolució 
ISGAC/12/2022, de 31 d’octubre, per la qual 
es convoquen les proves extraordinàries 
d’avaluació per a l’obtenció del títol professi-
onal habilitant d’Informació i Assessorament 
Financer, ha resolt els recursos presentats,   
 
Resolc: 

— Fer públics els resultats definitius de les 
proves que figura en l’annex de la present re-
solució a través del web corporatiu de Institut 
Superior de la Gestió Administrativa de Cata-
lunya, d’acord amb l’apartat 6 de l’Annex 2 de 
la resolució ISGAC/12/2022, de 31 d’octubre, 
per la qual es convoquen les proves extraor-
dinàries d’avaluació per a l’obtenció del títol 
professional habilitant d’Informació i Asses-
sorament Financer. 
 
Barcelona, 3 de març del 2023. 
 
 

 

 

 

 

 

Lluís S. Serés 

Secretari Tècnic de la Unitat d’Avaluació 
Institut Superior de la Gestió Administrativa 
de Catalunya 

ANNEX ÚNIC 

Llistat definitiu de candidats que han superat 
les proves per a l’obtenció del títol professio-
nal habilitant d’Informació i Assessorament 

Financer 
 

Candidats/es APTES 
Núm. 

DNI / PAS 
Prova 

1 
Prova 

2 
Resultat 

Final 
46147195H Apte/a Apte/a Apte/a 
51147010R Apte/a Apte/a Apte/a 
41554541G Apte/a Apte/a Apte/a 

0037024 Apte/a Apte/a Apte/a 
42294062Y  Apte/a Apte/a Apte/a 
Y3686925Q Apte/a Apte/a Apte/a 
39407413H Apte/a Apte/a Apte/a 
39962638T Apte/a Apte/a Apte/a 
40892672Y Apte/a Apte/a Apte/a 
48274086F Apte/a Apte/a Apte/a 
32702522H Apte/a Apte/a Apte/a 

 


