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EXP. 3299/2021
ACTA SORTEIG
A la sala de plens de l’Ajuntament de Roda de Barà, a les 13h del dia 4 d’abril de 2022, es
reuneixen en acte públic a l’objecte de realitzar el sorteig acordat per la junta de govern local de
29 de març de 2022 en l’expedient d’adjudicació d’habitatges de titularitat municipal.
Presideix l’acte l’alcalde de la corporació, Sr. Pere Virgili Domínguez, acompanyat de la regidora
d’acció aocial, la Sra. Maria Teresa Ferré; la tècnica del Departament de serveis socials, Sra.
Carmen Colesanto Cabrera; actua com a secretaria de l’acte, la secretaria accidental de la
corporació Cristina Altés Juárez.
A l’acte han estat convocats les persones adjudicataris d’habitatges així com els interessats
admesos en el procediment i, tal com es va acordar en la junta de govern local de 29 de març de
2022, la present sessió tindrà per objecte la concreció dels habitatges que corresponen a cada
adjudicatari.

El senyor alcalde dóna la benvinguda als assistents a l’acte del sorteig, que s’identifiquen als
efectes dela seva constància en aquest acte:
- Sr. AFR, amb DNI ...776Y.
- Sra. MLMR, amb DNI ....988K, que actua en representació de la Sra. DDM, mb DNU
962J, en virtut de mandat escrit que presenta.
Seguidament la secretària accidental de la corporació explica la mecànica del sorteig dels
habitatges, per insaculació de les targetes de mida, forma i textura idèntica, en les que estaran
impresos els números assignats als habitatges objecte de sorteig segons el detall següent:
Número

Adreça

1
2

Teide, 23, Escala C, 1r 1a.
Miramar, 1-3, 2n B

Indicació targeta assignada
per sorteig
HABITATGE 1
HABITATGE 2

S’exposa que la mecànica del sorteig consistirà en l’extracció d’una de les targetes, que
determinarà l’habitatge adjudicat al sol·licitant admès amb major puntuació, de forma que la
segona targeta correspondrà a l’altre sol·licitant admès, segons el detall següent:

A continuació s’inicia el sorteig i la regidora, Mª Teresa Ferré extreu la primera targeta de la
bossa, que ha de determinar l’habitatge que correspon a l’adjudicatari ... 962J, amb el resultat
següent:
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Com sigui que no han hagut altrs sol·licitants admesos, no es pot aprovar una llista de reserva.

Habitatge 1: ...962J
Habitatge 2: ...776Y
Un cop finalitzat el sorteig, la Sra. Secretària pregunta als assistents si tenen algun dubte o
volen efectuar alguna manifestació, i aquests contesten en sentit negatiu.
Se’ls informa que en breu rebran citació per a la signatura del contracte de lloguer.
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A continuació, el senyor alcalde felicita als adjudicataris assistents a l’acte i dóna per finalitzada
la sessió, essent les 13:15 hores, de la qual es lliura la present acta, que es llegeix als
assistents, se sotmet a la seva signatura, i jo com a secretària en dono fe.

