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ACTA DEL SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DE LES PERSONE S INTEGRANTS DE LA 
MESA ELECTORAL DEL SECTOR PROFESSORAT 
 
 
 
A la localitat de la Seu d’Urgell, essent les 11:50 hores del dia 5 de desembre de 2012, el Director 
de l’Institut Joan Brudieu, Sr. Xavier Falcó i Gres, assistit per la Secretària del mateix, Sra. Elena 
Ripoll Gassó, d'acord amb la Resolució ENS/2475/2012, de 25 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 (DOGC núm 6257, 20.11.12) i el Decret 102/2010, de 
3 d’agost , d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm 5686, 05.08.10), procedeix al 
SORTEIG de les persones integrants de la MESA ELECTORAL del sector de PROFESSORAT 
que hauran de presidir el Procés Electoral per a la renovació dels representants del seu sector al 
Consell Escolar del Centre 
 
 
Realitzat el SORTEIG, mitjançant el procediment de comprovar l’antiguitat continuada a l’Institut i 
els més nous a l’Institut, han resultat designats els següents professors i professores inscrits al 
Cens Electoral corresponent: 
 
Com a TITULARS: 
 
 1. Anna MARTÍ PELLICER com a professora amb més antiguitat a l’Institut 
 2. Carles CASTRO CASALS com a professor amb menys antiguitat a l’Institut 
 
Com a SUPLENTS: 
 
 1. Isabel SENTÍS MELER com a segona professora amb més antiguitat a l’Institut 
 2.  Ana Belén RIADO AMORÓS com a segona professora amb menys antiguitat a l’Institut 
 
Es fa constar expressament que no s'ha presentat cap reclamació contra aquest Acte de Sorteig. 
 
El Director del centre dóna per finalitzat l'acte a les 12:00 hores de la data al començament 
esmentada, i com a Secretària CERTIFICO i signo aquestes actuacions.  
 
  Vist-i-plau. 
   

Elena Ripoll Gassó 
Secretària 

 Xavier Falcó i Gres 
Director 

 

 


