
Centre de Formació d’Adults
 Baix Montseny
Montserrat, 28 -  08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 41 75  
cfadults@santceloni.cat

ANUNCI

D’acord amb les normes d’accés i permanència a l’escola d’adults, es fa públic que, per resolució 
d’alcaldia núm. 2020/1075 de data 06/05/2021 s’ha resolt el procediment del sorteig de les 
preinscripcions del curs 2021-2022 de l’Escola d’Adults municipal, que serà el següent:

Procediment del sorteig de les preinscripcions del curs 2021-2022 de l’Escola d’Adults 
municipal.

a.- Els assistents del sorteig públic de places per les preinscripcions de l’escola d’adults són:

-Un/a representant de l’equip directiu del CFA Baix Montseny.
-Un/a representant del servei d’administració de Sax Sala.
-Un/a tècnic/a de l’àrea d’Educació..

b.- El procediment del sorteig consisteix en:
b1. Les preinscripcions estan numerades correlativament (les enumera el programa de 
gestió).

b2. Pel sorteig es preparen totes les paperetes numerades de cada una de les 
preinscripcions.

b3. Se n’extreu una a l’atzar, que correspon a una preinscripció amb el número corresponent. 

b4. A partir d’aquest número, s’ordenen les llistes baremades, dins de cada grup de cada 
ensenyament, tenint en compte la prioritat de la puntuació que ja ha estat baremada 
prèviament. Les preinscripcions baremades de cada grup d’ensenyament estan ordenades de 
més a menys puntuació.

b5. Les preinscripcions de cada grup de puntuació s’ordenen en funció del número escollit. 

c.- El nombre d’admesos està en funció de la ràtio de cada grup i la resta (no admesos) serà la llista 
d’espera que també queda ordenada amb el mateix procediment. 

Recursos:
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs si ho considereu convenient.

Sant Celoni, a data de la signatura electrònica.

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web
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