
 

 

 

 
 

 
ANUNCI 

 
Procediment de sorteig de les preinscripcions de l’escola bressol municipal, escola d’adults i 
escola de música i teatre per al curs 2017-2018 
 
D’acord amb les Normes d’Organització i funcionament de l’Escola Bressol Municipal, les Normes 
d’accés i permanència a l’escola d’adults i el Reglament Regulador del servei del Centre Municipal 
d’Expressió es fa públic que, per resolució de l’alcaldia de 25 d’abril de 2016, s’han aprovat el 
procediment de sorteig de les preinscripcions de l’escola bressol municipal, escola d’adults i escola 
de música i teatre per al curs 2017-2018. 
Per l’alumnat de continuïtat que vol canviar d’assignatura a l’escola de música i teatre, el sorteig 
públic de places es realitzarà 3 d’abril de 2017 a les 12:00 hores a l’Ateneu- Centre Municipal 
d’Expressió de Sant Celoni. 
 
Per l’alumnat nou de l’escola de música i teatre, el sorteig públic de places es realitzarà el 24 de 
maig de 2017 a les 10:00 hores a l’Ateneu- Centre Municipal d’Expressió de Sant Celoni. 
 

- M. del Puig Ferrer Panareda, directora del Centre Municipal d’Expressió, i com a suplent 

la Mercè Valldosera 

- Mercè Valldosera, administrativa del Centre Municipal d’Expressió, i com a suplent en 

Carles Ferrrer. 

- Sergi Ribas Beltrán, secretari de l’Ajuntament de Sant Celoni, que dóna fe de l’acte, i 

com a suplent l’Albert Puig. 

El sorteig públic de places per l’escola bressol es realitzarà el 25 de maig de 2017 a les 09:00 hores 
a l’escola bressol municipal el Blauet de Sant Celoni. 
Els assistents del sorteig són: 

- Yolanda Valiente Pavón, directora de l’escola bressol, i com a suplent Rosa Giménez 
Zafra 

- Margarida Gener Sánchez, administrativa de l’escola bressol, i com a suplent en Neus 

Cusachs Pérez . 

- Sergi Ribas Beltrán, secretari de l’Ajuntament de Sant Celoni, i com a suplent l’Albert 
Puig. 

-  
El sorteig públic de places per als ensenyaments inicials i bàsics, accés al sistema educatiu reglat i 
informàtica de l’escola d’adults es realitzarà el 11 de juliol de 2017 a les 10:00 hores a Sax Sala, i el 
sorteig públic de places per ensenyaments d’idiomes es realitzarà el 18 de setembre de 2017 a les 
10:00 hores a Sax Sala. 
 
El assistents del sorteig són: 

- Maria Antònia Vilarrodona i Pagespetit, directora de l’escola d’adults, i com a suplent 
Manoli Gallardo Sánchez. 

- Núria Garcia López, administrativa de Sax Sala, i com a suplent Ester Sánchez Calam,. 
- Sergi Ribas Beltrán, secretari de l’Ajuntament de Sant Celoni, que dóna fe de l’acte, i 

com a suplent l’Albert Puig. 

 
El procediment de sorteig per els tres serveis 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.  
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 aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, les persones interessades poden 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini 
d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci al web de l’Ajuntament 
de Sant Celoni . 
 
Contra la resolució expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta 
resolució, les persones interessades podràn interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci al web de l’Ajuntament de Sant 
Celoni  
 
Si transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició no es notifiqués la resolució, 
es considerarà desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats 
esmentats. 
Sens perjudici de poder exercitar, en el seu cas, qualsevol altre recurs que s’estimi  procedent. 
 
 
Sant Celoni,  31 de març de 2017 
 
 
 
L’alcalde,  
Francesc Deulofeu i Fontanillas 
 

 


