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CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 
En Mª ISABEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, representant de la titularitat d'aquest 

Centre docent, d'acord amb la publicació del DOGC del 5 d'octubre del 2018, 

Resolució de ENS/2232/2018 d'1 d'octubre procedeix a la convocatòria d’eleccions 

per renovar els membres dels Consells Escolars dels centres docent privats concertats 

de Catalunya. 

RESOLC: 

La CONVOCATORIA D'ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR d'aquest centre docent 

als següents sectors de la Comunitat Educativa (professors/es i pares/mares o 

tutors/es dels alumnes) d'acord amb les següents precisions: 

- Inici del procés: 5-11-2018 
 

La Comissió Electoral té la funció d'ordenar i fer el seguiment del procés electoral. 

Estarà formada per les següents persones: 
 

Titularitat: Manuel Durán 

 Directora: Mª Isabel Rodríguez 

 Representant dels professors: Ana I. Canales (actuarà com a secretari) 

 Representant dels pares/mares: Yolanda Duarte 
 

Primera.- Els CENSOS ELECTORALS de cada sector estaran exposats als taulers del 

centre a partir del 5 de novembre . 

El cens electoral del sector pares el forma la relació nominal de tots els pares i 

mares que tenen fills a l'escola i poden exercir el dret de ser electors i elegibles 

indistintament mare o pare , o qui tingui la tutoria legal. 
 

Segona.- Les possibles reclamacions a inscripcions dels censos electorals es faran 

mitjançant escrit dirigit al/la titular del centre entre els dies 6 i 9  de novembre. 

Tercera.- Les Taules electorals estaran presidides pel director/a de l'Escola. 
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El SORTEIG per tal de designar els membres vocals de les Taules  Electorals dels 

sectors de pares d'alumnes i professors es farà el dia 9 de novembre a les 9 hores, 

als locals del Centre. 

Quarta.- Les Taules Electorals de tots els sectors es constituiran el dia 13 de 

novembre als locals de l’Escola a les 9h del matí. 

Cinquena.- El 13 de novembre es presentarà la llista definitiva dels censos electorals. 

Sisena.- Les CANDIDATURES caldrà que siguin presentades per escrit als impresos 

adients a la Secretaria del centre entre el 13 i el 20 de novembre. 

Setena.- El dia 21 de novembre es destinarà per presentar possibles reclamacions al 

llistat de candidats presentats. 

Vuitena.- El dia 22 de novembre es presentarà la llista definitiva de candidats. 

Novena.- La sol·licitud per actuar com a SUPERVISOR es farà mitjançant escrit, 

segons model establert (demanar a secretaria de l'Escola), dirigit al/al President/a 

de les Taules Electorals respectives, abans del dia 23 de novembre. 

Desena.-  Cada elector podrà votar un nombre màxim de representants del seu 

sector d’acord amb les vacants: 

Dos 2 Pel sector de professors/es. 

Dos 1 Pel sector de pares/mares o tutors/es dels alumnes. 
 

El vot serà personal, directe i secret. 

Onzena.- Les VOTACIONS es faran el dia 27 de novembre del 2018, amb el 

calendari i l'horari següents: 
 

Sector Dia Mes  Hora Lloc 

Professors/es 27 novembre a les 13h Biblioteca  

Pares/mares 

o tutors/es 

dels alumnes 

27 novembre entre les 9h -10h i 

17h a 18h 

Davant de la 

secretaria de 

 l'Escola 
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Dotzena.- La constitució del Consell Escolar es portarà a terme el 12 de desembre 

del 2018 a les 17.15h als locals de l’Escola. 

 

L'Hospitalet de Llobregat a 5 de novembre de 2018 

 

Mª ISABEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ  
PRESIDENTA 

ESCOLA AZORÍN 


