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ACTA D’APROVACIÓ DE CANDIDATURES DEL SECTOR D’ALUMN AT 
 
 
A la localitat de la Seu d’Urgell, essent les 11:40 hores del dia 15 de novembre de 2016 es reuneixen 
al despatx del Coordinador Pedagògic, sota la presidència del Director de l’Institut, Sr. Xavier Falcó 
i Gres, la senyora Urgell Torrent Olivella i el senyor Adrià Herreros Fernández, a l'objecte de tractar 
els següents punts: 
 
Primer. El Director de l’institut dóna lectura a totes les propostes de candidatures per a assumir 

la representació corresponent al sector d’ALUMNAT  al Consell Escolar del Centre:  
 

Sr. Boetto Cao, Tomás Agustín de CFM SMX+GAD 2A 
Sr. Dorin Vijiala, Andrei de S4A 
Sra. Górriz Cabana, Laura de CFM SMX+GAD 2A 
Sr. Todorov, Toni Mariev de S2B 

 
 Com que totes les propostes reuneixen els requisits establerts, totes són admeses. 

S’acorda que es facin públiques el 16 de novembre a primera hora del matí. 
Segon. S'acorda el model de papereta de votació a utilitzar, així com el disposar-ne d'un nombre 

suficients per tal de poder exercir amb normalitat el dret de sufragi.  
Tercer. El President recorda a tots els membres de la Mesa Electoral que la data de les 

votacions dels representants del sector‚ és el dia 29 de novembre de 2016, de 09:00 
hores a les 17:20 hores, per la qual cosa els components de la Mesa Electoral es 
reuniran un quart d'hora abans del començament dels actes electorals.  

 
Sense més assumptes a tractar, el President de la Mesa Electoral i Director de l’Institut aixeca la 
sessió a les 11:50 hores de la data al començament esmentada, i com a secretària CERTIFICO 
amb el vistiplau del President i les signatures dels vocals assistents. 
 
 
Secretària  

 
Vocal titular 

Vist i plau. 
President  

   

Sra. Urgell Torrent Olivella Sr. Adrià Herreros Fernández Sr. Xavier Falcó i Gres 
 


