
ANUNCI

Procediment del sorteig de les preinscripcions del curs 2022-2023 de l’Escola d’Adults 
municipal.

D’acord amb les normes d’accés i permanència a l’escola d’adults, es fa públic que, per resolució 
d’alcaldia núm. 2022/726 de data 30/03/2022 s’ha resolt el procediment del sorteig de les 
preinscripcions del curs 2022-2023 de l’Escola d’Adults municipal, que serà el següent:

1.En data 28 de juliol de 2016 es va aprovar en el ple municipal la darrera modificació de les 
Normes d’accés i permanència de l’Escola d’Adults. 

2.Que les Normes d’accés i permanència del Centre de Formació d’Adults, en el seu article 7.3 
estableix que per tal de resoldre les situacions d’empat que es produeixin, s’efectuarà un sorteig 
públic per tal d’ordenar les corresponents sol·licituds. 3.Els assistents del sorteig públic de places 
per les preinscripcions de l’escola d’adults són:

3.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 SaxSala.
- Un/a tècnic/a de l’àrea d’Educació.

4.El procediment del sorteig consisteix en: 
Les preinscripcions estan numerades correlativament (les enumera el programa de gestió).Pel 
sorteig es preparen totes les paperetes numerades de cada una de les preinscripcions.Se 
n’extreu una a l’atzar, que correspon a una preinscripció amb el número corresponent. 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.Les preinscripcions de cada grup de puntuació s’ordenen en funció del número escollit. 

5.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. 

L’Alcalde

Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica.
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