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ACTA DEL SORTEIG DE LES 50 TARGETES T10 CORRESPONENT A 
L’ENQUESTA REALITZADA SOBRE EL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE 
FIGUERES 
 
 
Antecedents 
 

Per tal de millorar el servei de Transport Urbà de Figueres es va realitzar una enquesta als 

usuaris del servei, mitjançant SMS i aplicació web, la qual es podia realitzar des del dia 28 

de febrer de 2019 fins el 7 de març de 2019. Els usuaris que contestaven l’enquesta 

participaven en el sorteig de 50 targetes T10 (amb 10 viatges cadascuna), el qual havia de 

tenir lloc a la seu de Figueres de Serveis, SA, al c/Alemanya, 5, a les 12:00 h del dia 8 de 

març de 2019. 

 

Durant el període establert s’han rebut un total de 223 enquestes. Finalment, es va 

assignar un número a cada participant que es correspon amb l’ordre en que les enquestes 

han anat arribant al servidor de Figueres de Serveis, SA.  

 
Fets 
 

A les 12:00 h del dia 8 de març de 2019, tal com estava previst, s’ha realitzat el sorteig de 

les 50 targetes T10 entre els 223 participants de l’enquesta mitjançant aplicació informàtica 

que genera números aleatoris. 

 
Conclusions 
 

El números que han resultat premiats són els següents: 

 

16, 22, 27, 30, 34, 40, 59, 62, 64, 67, 68, 73, 75, 76, 77, 84, 87, 92, 98, 99, 101, 104, 107, 

111, 113, 114, 118, 119, 123, 131, 139, 143, 148, 149, 151, 155, 157, 162, 166, 176, 180, 

183, 188, 206, 214, 215, 217, 218, 219, 223 

 

Això és el que els sotasignants poden informar segons el seu saber i ofici. 

Figueres, el dia que es signa aquesta acta, 

 

 

 

Director gerent Cap d’Àrea Mobilitat Urbana i Transports 
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