ASSIGNACIÓ DE LES PLACES DELS CASALS MUNICIPALS
ENTRE ELS PREINSCRITS - SORTEIG

Un cop finalitzat el període de preinscripcions als Casals Municipals d’Estiu (del 23 al 30 d’abril
de 2016), i comprovat que els interessats han fet efectiu el pagament de la matrícula (requisit
indispensable), el nombre total de preinscrits per als Casals Municipals d’Estiu superen les
places ofertades.
Per aquest motiu, el proper dimecres 11 de maig es procedirà a fer un SORTEIG PÚBLIC, a
les 9,00 h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Roses, per tal de poder assignar les Places
ofertades entre els preinscrits, tal i com s’establia a les condicions d’inscripció (Resolució de
l’Alcaldia núm 1122/08.04.2016).
Els resultats del sorteig es faran públics el mateix dimecres, pels mitjans habituals.

Funcionament del sorteig :
1. S’elaborarà un llistat numerat i ordenat alfabèticament (pel primer cognom) dels preinscrits a
cada torn d’activitat.
2. Per sorteig es determinarà el número que inicia l’ordre de les inscripcions. Obtindran una
plaça al casal el número sortejat i els correlatius fins a cobrir el total de les places ofertades.
Els preinscrits que no hagin obtingut una plaça quedaran en llista d’espera.
3. Els llistats amb els números que han obtingut reserva de plaça per cada activitat i torn es
podran consultar a partir del dia següent, directament al taulell d’anuncis, per telèfon (972
252400), o a la pàgina web de l’Ajuntament de Roses: { HYPERLINK "http://www.roses.cat" }.

Obligacions dels candidats que han obtingut una plaça:


Els preinscrits que hagin obtingut plaça en el sorteig hauran de realitzar la inscripció a
l’activitat i torn dins del periode establert. Només es consideraran definitives les inscripcions
si es realitza el pagament de la totalitat de la quota i s’aporta tota la documentació requerida.
Les inscripcions no formalitzades en aquest periode perdran la reserva de plaça.

Número de Preinscrits per Casal i Torn i procediment del sorteig
CASAL ESPORTIU I COMBINAT 1 : Esportiu + Tardestiu
Mes de Juliol:
Places disponibles

Total preinscrits

Empadronats

No empadronats

250 Places

334

275

59

 Els 59 NO empadronats passen directament a la Llista d’Espera per ordre alfabètic del
primer cognom.
 Es realitzarà el sorteig de les 250 places disponibles entre els 275 empadronats.
 Els 25 empadronats que no obtinguin plaça passaran a la Llista d’Espera en el mateix
ordre del sorteig per davant dels NO empadronats.

Mes d’Agost:
Places disponibles

Total preinscrits

Empadronats

No empadronats

200 Places

235

200

35

 Els 200 empadronats a Roses entren directament al Casal Esportiu d’agost.
 Els 35 NO empadronats passen directament a la Llista d’Espera per ordre alfabètic del
primer cognom.
CASAL INFANTIL I COMBINAT 2 : Infantil + Tardestiu
Mes de Juliol:
Places disponibles

Total preinscrits

Empadronats

No empadronats

200 Places

235

203

32

 Els 32 NO empadronats passen directament a la Llista d’Espera per ordre alfabètic del
primer cognom.
 Es realitzarà el sorteig de les 200 places disponibles entre els 203 empadronats.
 Els 3 empadronats que no obtinguin plaça passaran a la Llista d’Espera en el mateix
ordre del sorteig per davant dels NO empadronats.

Mes d’Agost:
Places disponibles

Total preinscrits

Empadronats

No empadronats

150 Places

189

166

23

 Els 23 NO empadronats passen directament a la Llista d’Espera per ordre alfabètic
del primer cognom.
 Es realitzarà el sorteig de les 150 places disponibles entre els 166 empadronats.
 Els 16 empadronats que no obtinguin plaça, passaran a la Llista d’Espera en el
mateix ordre que el sorteig per davant dels NO empadronats
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