
Gavà, dimecres 10 de novembre de 2021

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Stéphane García Guirriec, Director del col·legi Santo Angel, centre docent privat
concertat, d’acord amb la RESOLUCIÓ EDU/3043/2021, de 6 d’octubre, per la qual
s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells
escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics,

RESOLC:

Obrir la CONVOCATÒRIA d’ELECCIONS per renovar parcialment la composició del
CONSELL ESCOLAR d’aquest centre docent als següents sectors de la Comunitat
Educativa (professors, pares/mares d’alumnes, alumnes i PAS) d’acord amb les
següents precisions:

Primera.- Els CENSOS ELECTORALS de cada sector estaran exposats als taulers
d’anuncis del centre del dia 12 al 19 de novembre.

Segona.- Les possibles reclamacions a inscripcions dels censos electorals es faran
mitjançant escrit dirigit al Director del centre, entre els dies 12 i 19 de novembre.

Tercera.- Les RESOLUCIONS A LES RECLAMACIONS sobre inscripcions als Censos
Electorals es publicaran als taulers d’anuncis el dia 22 de novembre.

Quarta.- Les CANDIDATURES hauran de ser presentades per escrit davant la Comissió
Electoral als impresos adients entre els dies 12 i 19 de novembre (ambdós inclosos).

Cinquena.- Les CANDIDATURES SERAN PROCLAMADES i publicades als taulers
d’anuncis del centre una vegada hagin estat analitzades i comprovades per la Comissió
Electoral el dia 22 de novembre.

Sisena.- Les MESES ELECTORALS dels sectors es constituiran el dia de les eleccions
de cada sector als locals de l’edifici escolar.

Setena.- Cada elector podrà votar un nombre màxim de representants del seu sector
de:

● 2 pel sector de professors/es.
● 2 pel sector de pares i mares d’alumnes.
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● 2 pel sector d’alumnes de secundària.
● 1 pel sector del PAS.

Vuitena.- Les VOTACIONS es faran seguint el calendari següent:

● Sector PAS: dimecres dia 24 de novembre de 10:00 a 11.00 h.
● Sector professors: dimecres dia 24 de novembre de 10:30 a 11:30 h.
● Sector pares/mares d’alumnes: dimecres dia 24 de novembre de 16:00 a 18:00 h.
● Sector alumnes: dijous dia 25 de novembre de 9:00 a 11:00 h.

Novena.- Finalitzades les votacions, en sessió pública, es faran els escrutinis dels vots
emesos i posteriorment es proclamaran els candidats electes per sector.

Desena.- Les Meses Electorals respectives resoldran qualsevol dubte i les reclamacions
que puguin presentar-se.

Director del Col·legi Santo Angel
Stéphane García Guirriec


