
 
 

FUNCIONAMENT DEL SORTEIG DE PLACES DE LES ACTIVITATS DIRIGIDES 

ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 

 

Sala Conferències Complex Poliesportiu Municipal de Can Roca. 

15 de setembre de 2021 12h.  
En aquells cursos on el número de places demandades supera l’oferta, l’assignació de 
places es farà per mitjà d’un sorteig. 
 
El funcionament del sorteig i la posterior assignació de places, tindran el següent 
funcionament: 
 

1. En tots els sortejos s’extraurà una única bola. A partir del número estret 
s’assignaran totes les places lliure de manera correlativa. Per exemple, en un 
curs amb 20 persones preinscrites i 10 places lliures, el funcionament serà el 
següent:  

 
Si la bola que surt és la que té inscrit el número 5, tindrà placa la persona 
preinscrita amb el número 5 (número assignat segons l’ordre d’inscripció), i els 
9 següents números; 6, 7, 8, 9, 10 , 11, 12, 13, i 14.  
 
Exemple 1: 

  
En el cas de la bola que surti tingui un número elevat dins de la llista, per tal de 
assignar les places, s’arribarà al final de la llista i si encara manquen places per 
assignar, es seguirà pel primer. És a dir, si per exemple la bola estreta és el 15, 
tindrà placa la persona preinscrita amb el número 15, i el següents 9 números; 
16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3 i 4.   
 
Exemple 2: 

 
 

2. En el cas que alguna de les persones a les quals se’ls ha assignat plaça pel 
sorteig renuncií, podrà ocupar aquesta placa la immediatament següent segons 
el sorteig. Es a dir, en el cas de l’exemple 1, en el cas de renúncia d’alguna 
persona (números del 5 al 14), s’assignarà la plaça  al número 15. En el cas de 
renúncia de dos persones, s’assignaran les places als números 15 i 16... i així 
successivament.   

Núm. Ordre pel 

sorteig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Places lliures 

assignades         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10             

Núm. Ordre pel 

sorteig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Places lliures 

assignades 7 8 9 19                     1 2 3 4 5 6 


