ACTA DEL SORTEIG PÚBLIC DE DESEMPAT DE LES SOL·LICITUDS PRESENTADES A
LES ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES I LES SUFRAGADES AMB FONS PÚBLICS DE
L’HOSPITALET
Ana Maria Castro Sobrino, per delegació de la Vicesecretaria-Secretaria Tècnica de la Junta
de Govern Local de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, Sra. M. Teresa Redondo del
Pozo, dono fe i certifico que:
El 31 de maig de 2022, sent les 12:00 hores, a partir de la plataforma telemàtica TEAMS i
amb el públic virtual present, es procedeix a efectuar el sorteig públic per desempatar les
sol·licituds amb la mateixa puntuació presentades a les escoles bressol de L’Hospitalet, de
conformitat amb el que determina la resolució EDU/464/2022, de 24 de febrer, del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’aproven les normes
de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i
altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al
curs 2022-2023.
Les escoles bressol i llars d’infants de L’Hospitalet sufragades amb fons públics, que
participen en el procés de preinscripció, són les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E.B.M. La Casa dels Arbres
E.B.M. La Casa del Molí
E.B.M. La Casa del Parc
E.B.M. La Casa dels Contes
E.B.M. La Casa de les Flors
E.B.M. La Casa de la Muntanya
Escola Bressol Patufet
Escola Bressol Garabatos
Escola Bressol Nova Fortuny
Llar d’Infants La Gua Gua
Llar d’infants l’Estel Blau
Llar d’Infants Ding Dong
Llar d’Infants Azorín.
Llar d’Infants El Tren
Llar d’Infants El Passeig
Llar d’Infants La Florida

Un cop publicades les llistes provisionals de sol·licituds de preinscripció, i per tal de
resoldre les situacions d’empats, es procedirà tal i com es determina en el punt 7 de la
Resolució que fa referència al “Procediment de desempat”.
El punt 7 de la resolució determina el següent procediment:
“D’una bossa que conté 10 boles amb les xifres del 0 al 9 es fan nou extraccions consecutives
amb reposició. Així s’obtenen les xifres, primera (..), segona (...), fins a la novena (...) d’un
número entre el 0 i el 999.999.999. Es fa la divisió entera entre aquest nombre i el nombre
total de sol·licituds i s’obté el quocient i el residu. Es pren com a resultat del sorteig el
número següent al residu de la divisió. A partir d’aquest número, l’ordenació es fa en sentit
ascendent.”

Com a novetat d’aquest any, s’ha utilitzat el suport d’un programa informàtic, que ha
seguit el procediment citat.
El número que ha sortit després de les nou extraccions és el 619101519, que dividit pel
número total de sol·licituds presentades que són 1220, dóna un residu de 319, el número
següent del qual és el 320, que és el numero que inicia l’ordre de les sol·licituds en sentit
ascendent.
I perquè consti signo la present acta a L’Hospitalet, el 31 de maig de 2022, a les 13:00
hores , juntament amb les següents persones:

Representant de les famílies
AFA La Casa del Molí

Representant de la Regidoria d’Educació

Representant de les Escoles Bressol Municipals
Directora de La Casa del Molí

Representant de les Llars d’infant de la Generalitat
Directora de la Llar d’infants la Florida

Representant de les Escoles Bressol Subvencionades
Directora de la Llar d’Infants Nova Fortuny

Per delegació de la Vicesecretaria-Secretaria Tècnica de la Junta de Govern Local

