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ACTA SORTEIG PÚBLIC 
 

Acta del sorteig públic per determinar el número de sol·licitud, a partir del qual 
s’efectuaran les ordenacions numèriques, per tal de dirimir les situacions 
d’empat en el procés per adjudicar les places corresponents als cicles 
formatius de formació professional a distància, per al primer semestre del curs 
2011-2012, d’aquelles persones preinscrites que tinguin la mateixa puntuació. 

 

Identificació de la sessió 
Data: 2 de juny de 2011 

Horari: 11 h a 11:10 h 

Lloc: Sala 11 de l’Institut Obert de Catalunya, avinguda del Paral·lel, 71-73 
08004 Barcelona. 

 

Assistents 
Comissió: 

Sra. M. Carme Cerdà, presidenta 

Sr. David Torres, secretari 

Sr. Santiago Manrique, vocal 

 

Públic assistent: 

Sra. Neus Gabriel 

 

Desenvolupament de la sessió 
S’efectua el sorteig públic per determinar el número de sol·licitud, a partir del 
qual s’efectuaran les ordenacions numèriques, per tal de dirimir les situacions 
d’empat en el procés per adjudicar les places corresponents als cicles 
formatius de formació professional a distància, per al primer semestre del curs 
2011-2012, d’aquelles persones inscrites que hagin presentat la documentació 
correcta dins del termini i tinguin la mateixa qualificació mitjana de l’expedient 
que acredita els requisits acadèmics d’accés, d’acord amb el que s’estableix a 
la RESOLUCIÓ ENS/588/2011, de 23 de febrer, relativa a la publicitat de les 
places disponibles en els ensenyaments de formació professional que ofereix 
l’Institut Obert de Catalunya per al primer semestre del curs 2011-2012. 

Es disposa de 10 boles numerades del 0 al 9 i la Sra. Neus Gabriel comprova 
que hi ha totes les boles.  
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El nombre de sol·licituds rebudes és de 5.723, per tant, s’han d’extreure 7 
boles. Segons la normativa “el nombre de xifres a extreure serà, com a mínim, 
de tres més que el nombre de xifres del total de sol·licituds rebudes”. 

S’introdueixen a la bossa totes les boles, de la 0 a la 9, i la Sra. Neus Gabriel 
extreu les 7 boles que estableix la normativa. Després de cada extracció es 
torna a introduir a la bossa la bola que s’ha extret. 

Les 7 boles extretes, són: 4, 4, 8, 8, 5, 6 i 1 

Tal com s’estableix a la normativa es calcula el quocient i el residu obtingut en 
dividir el número pel nombre de sol·licituds rebudes. 

4488561 / 5723 à Quocient 784     Residu: 1.728,99 à 1.729 

 

Acords 
Es pren nota dels números a partir dels quals s’efectuaran les ordenacions 
numèriques, per tal de dirimir les situacions d’empat, que ha resultat del sorteig 
públic efectuat i és el següent: 1.729 (mil set-cents vint-i-nou). 
Per tant, el número de sol·licitud a partir del qual es realitzarà el desempat en 
cas que la qualificació mitjana que acredita els requisits d’accés sigui la 
mateixa és 1.729 (mil set-cents vint-i-nou). 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta 
acta. 

 

Barcelona, 2 de juny de 2011 

 

 Vist i plau 

 

 

 
David Torres Velasco M. Carme Cerdà Pascuet 
Secretari Presidenta 
 

 

 

 

 


