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Decret Bases per al sorteig del FAKLÓ 2019, expedient núm. X2019002548 
 
Vist que amb data 29 de març de 2019, es va aprovar les bases de participació per al 
sorteig del FAKALÓ 2019. 
 
Tenint en compte que en el moment de redactar-se aquest document, no sabíem amb 
exactitud quina numeració tindria cada expedient de preinscripció, ja que desconeixíem si 
el programa BPM podria llistar una numeració de registres de forma consecutiva. 
 
Vist que finalment els números de cada registre de preincripció, han pogut ser 
consecutius. 
 
Observant que la mostra ha estat diferent en cadascun dels serveis, es triarà un número 
de sorteig per al Casal Artístic i posteriorment un altre el número per al Campus Esportiu. 
 

Per tant es modificaran els punts 5 i 6 de les bases aprovades el 29 de març: 

 “5. El dijous 6 de maig, a les 14h, a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal Joan 
Coromines tindrà lloc el sorteig per formalitzar el nombre de places cobertes i dirimir 
situacions d’empat.  

Es col·locaran els números del 0 al 9 dins d’una bossa i es procedirà a l’extracció d’una 
bola a l’atzar.  

Introduirem la ma dins de la bossa i traurem la primera bola, aquesta formarà les 
centenes del número a triar.  

Introduirem novament la bola que ha sortit i tornarem a treure un altre bola, aquesta 
formarà les desenes del número a triar.  

Per últim tornarem a introduir a la bossa la bola extreta anteriorment, mourem la bossa i 
traurem la tercera bola, la qual serà les unitats del número a triar.  

6. A partir del número de tres xifres que surti al sorteig i fins al nombre total de places 
previstes en aquests serveis, s’ordenaran totes les preinscripcions (Casal i Campus per 
separat) de forma ascendent i es publicarà el divendres 8 de maig a la pàgina web de 
l’Ajuntament del Masnou on hi constaran tots els números de les sol·licituds presentades.”  

Els punts 5 i 6 modificats seran els següents: 

“5. El dilluns 6 de maig, a les 14h, a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal Joan 
Coromines tindrà lloc el sorteig per formalitzar el nombre de placers cobertes i dirimir 
situacions d’empat. 

Observant que la mostra ha estat diferent en cadascun dels serveis, es triarà un número 
de sorteig per al Casal Artístic i posteriorment un altre el número per al Campus Esportiu. 

Per garantir una millor probabilitat, sols es col·locaran les boles necessàries en cada 
extracció, es a dir: 

 Per a les unitats, es col·locaran totes les boles (del 0 al 9). 

 Per a les desenes, es col·locaran totes les boles (del 0 al 9). 
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 Per a les centenes, es col·locaran totes les boles (del 0 fins al número de centena 

més alt del llistat). 

Vist que el sorteig es realitzarà el proper dilluns 6 de maig a les 14h a la sala polivalent de 
la Biblioteca Municipal Joan Coromines. 

6. A partir dels números de tres xifres que surti al sorteig i fins al nombre total de places 
previstes en aquests serveis, s’ordenaran totes les preinscripcions (Casal i Campus per 
separat) de forma ascendent i es publicarà el divendres 8 de maig a la pàgina web de 
l’Ajuntament del Masnou on hi constaran tots els números de les sol·licituds presentades.”   

 
Atès que l’òrgan d’aprovació és la Junta de Govern Local, per delegació de competències 
efectuada per decret número 1082 d’aquesta Alcaldia amb data 16 de juny de 2015 i 
publicat al BOPB de data 29 de juny de 2015 i que la propera sessió de la Junta de 
Govern Local no se celebrarà fins el proper dijous 9 de maig. 
 
Atès que cal tramitar-ho per avocació de l’alcalde, ja que per dates d’inscripció és 
imprescindible, fer el sorteig i gestionar els llistats per a la publicació dels mateixos abans 
del dimecres 8 de maig, i per aquest motiu no es pot esperar a la propera Junta de 
Govern Local.  
 
En virtut de tot això, i en ús de les facultats atribuïdes legalment, 
 
RESOLC:  
 
Primer. Avocar la competència que he delegat a la Junta de Govern Local (decret núm. 
1082, de 16 de juny de 2015), per aquest tràmit concret d’aquest expedient per canviar 
les bases del sorteig del FAKALÓ 2019 amb número d’expedient X2019002548, tot 
segons el què disposa l’article 10 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic.  
 
Segon. Publicar aquest acord a la pàgina web on es publicitat aquest servei. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret a la propera Junta de Govern Local que se celebri.  
 
 
 
 
El Masnou,  
[Firma01-01] 
 

 
En dono fe, 
[Firma02-01] 
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