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ANUNCI 

 
Baixes de matrícules de l’Escola d’Adults de Sant Celoni dels mesos d’octubre i novembre  

del curs 2017-2018 
 

D’acord amb les normes d’accés i permanència a l’escola d’adults, es fa públic que, per resolució 
d’alcaldia de 30 de novembre de 2017, s’han resolt les llistes de baixes voluntàries i baixes d’ofici de 
les matrícules de l’escola d’adults dels mesos d’octubre i novembre del curs 2017-2018, que es 
detallen a continuació: 
 
       Baixes voluntàries: 
 

DNI  Ensenyament 

35095906E Adi 1  

36512260J Adi 2  

47922959K Anglès Advanced 

31796056M Francès Preintermedi 

37647907N Adi 1  

46119747D Anglès First B 

35003470T Anglès Inicial A 

37697460T Anglès Preintermedi A 

47816164S Accés a Grau Superior C 

77620498Y Francès Preintermedi 

43522539F Francès Elemental 

 
       Baixes d’ofici:  
 

DNI Ensenyament 

79283384S GESO 2 

79283385Q GESO 2 

43512189F Accés a Grau Mitjà 

E484641 Adi 1 i  Anglès elemental 

53123566Y Adi 1  

X6199390Q Adi 3  

41647653N Accés a Grau Superior 

77616865F Accés a Grau Superior 

X6480580P Ale 1 

X3574317W Ale 1 

X8240131J Ale 1 

 
 
D’acord amb l’ordenança municipal núm. 28, aquesta baixa no eximeix els alumnes del pagament 

del cost total del curs, sigui en un o més pagaments ja que la formalització de la matrícula implica el 

pagament total del curs, independentment de la rebuda efectiva d’ensenyament. 

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar: 
 



 

 

 

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 
de tres dies a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci al web de 
l’Ajuntament de Sant Celoni . 
 
Alternativament, podeu interposar directament recurs davant el Jutjat Contenciós 
administratiu de Barcelona , en el termini de dos mesos comptats des del dia de la recepció 
d’aquesta notificació, d’acord els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
 
Sant Celoni, 30 de novembre de 2017 
 
L’alcalde,  
 
 
 
 
 
 
Francesc Deulofeu i Fontanillas 
 

 


