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ANUNCI 
 

LLISTA D’ADMESOS I LLISTA D’ESPERA DE LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DEL 3r 
TRIMESTRE DE L’ESCOLA D’ADULTS PER AL 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 19 de març de 2018, s’ha resolt la llista d’admesos i la llista d’espera de 
les preinscripcions del 3r trimestre de l’escola d’adults per al curs 2017-2018, que es detallen a 
continuació: 
 

Llista d’admesos 
 

DNI Ensenyament 

38700171A Alfabetització digital 1 

46592153H Alfabetització digital 1 

AR185600 Alfabetització digital 1 

17218544P Alfabetització digital 1 

X6217159Y Alfabetització digital 1 

35029850E Alfabetització digital 2 

Y2305708H Alfabetització digital 2 

77307873C Alfabetització digital 3 

08869178X Alfabetització digital 3 

F0237495 Alfabetització digital 3 

37364363N Alfabetització digital 3 

52166380B Conversa en anglès nivell 1 matí 

37266310P Conversa en anglès nivell 1 matí 

35059708A Conversa en anglès nivell 1 matí 

77632833J Conversa en anglès nivell 1 tarda 

47649224D Conversa en anglès nivell 2 

36504852B Conversa en anglès nivell 2 

77528838R Conversa en anglès nivell 2 

77305443M Conversa en anglès nivell 2 

35000596R Conversa en anglès nivell 2 

77526678A Conversa en anglès nivell 2 

77623033B Conversa en anglès nivell 2 

 



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

cfadults@santceloni.cat 

 
Llista d’espera 
 

DNI Ensenyament 

38811243P Alfabetització digital 2 

52147058D Alfabetització digital 2 

 
 
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 podran 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, 19 de març de 2018 
 
L’alcalde,  
 
 
 
 
 
 
 
Francesc Deulofeu i Fontanillas 

 


