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ANUNCI 
 
D’acord amb les normes d’accés i permanència a l’escola d’adults, es fa públic que, per resolució 
d’alcaldia s’ha resolt el calendari de preinscripció i matrícula dels ensenyaments de l’escola d’adults 
per al curs 2020-21. 
 
Calendari de preinscripció i matrícula de l’escola d’adults per al curs 2020-2021. 
 
 

Matrícula alumnat de continuïtat 
 

de l’1 al 12 de juny 

Publicació de places vacants 
 

22 de juny 

 Preinscripció alumnat nou 
 

del 22 de juny a l’1 de juliol 

Publicació de les llistes baremades   
 

9 de juliol 

Al·legació a les llistes baremades 
 

9 i 10 de juliol 

 Publicació de llistes baremades definitives 
 

14 de juliol 

Sorteig  
 

14 de juliol 

Publicació de les llistes dels admesos i la llista  
d´espera 
 

16 de juliol 

Matricula alumnat nou (preinscrits amb plaça) 
 

de l’1 al 4 i del 8 al 10 de 
setembre 

Publicació de places vacants 
 

21 de setembre 

 
 
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. 
 
 
Signat a la data de la signatura electrònica 

 
 
 
 
 
 


