
SORTEIG PREINSCRIPCIONS 

2016-2017 
 
El número resultant del sorteig efectuat 
avui dia 24 de maig a les 9.30h, a 
l’Ajuntament de Girona, ha estat el 
següent: 
 

790853079 
Un cop aplicats els càlculs previstos a la 
normativa punt 8. entre les 190 
preinscripcions presentades dóna com a 

resultat* el número 120 

 
Aquest número és a partir del qual 
s’ordenaran les sol·licituds en cada grup 
d’empat de cada llista.  
 
 
 
Girona, 24 de maig de 2016 
 

*8.3. Per tal de desempatar les sol·licituds en cas d’empat i que el sorteig sigui operatiu i 

raonablement equiparable, s’utilitza el següent procediment: es prepara una bossa amb boles 
amb números del 0 al 9, es fan nou extraccions consecutives, reintroduint la bola després de 
cada extracció. Així s’obtenen les xifres primera, segona  fins a la novena, d’un nombre entre el 
000 000 000 i el 999 999 999. Aquest nombre es divideix pel nombre total de sol·licituds i s’obté 
el quocient i el residu. Es pren com a resultat del sorteig el nombre següent al residu de la 
divisió. 
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