Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Institut Joan Brudieu
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA ELECTORAL DEL SECTOR D’ALUMNAT I DE
REGULACIÓ DEL PROCÉS ELECTORAL
A la localitat de la Seu d’Urgell, essent les 11:30 hores del dia 9 de novembre de 2018 es reuneixen
al despatx del Coordinador Pedagògic, sota la presidència del Director de l’Institut, Sr. Xavier Falcó
i Gres, les senyores Cristina Grace Rossell Esau i Judit Ramon Ubach i els senyors Marc Rodrigo
Gómez i Jan Moya Betriu, a l'objecte de tractar els següents punts:
Primer.

Segon.

Tercer.

Quart

Cinquè

Sisè

El Director de l’institut dóna lectura a la disposició reguladora del procés electoral per a
la renovació dels membres dels consells escolars dels centres públics no universitaris,
Resolució ENS/2232/2018, d’1 d’octubre, (DOGC núm 7720, 05.10.18)
D'acord amb l'establert a la normativa vigent, amb els presents, es constitueix
formalment la MESA ELECTORAL del sector d’ALUMNAT de la següent manera:
President:
Sr. Xavier Falcó i Gres, Director de l’Institut.
Vocals titulars:
Sr. Marc Rodrigo Gómez
Sra. Cristina Grace Rossell Esau
Vocals suplents: Sr. Jan Moya Betriu
Sra. Judit Ramon Ubach
actuant com a secretària la Sra. Urgell Torrent Olivella.
El President de la Mesa Electoral dóna a conèixer el cens electoral del sector, analitzantlo i resolent les reclamacions presentades dins del termini establert. S’aprova i s’acorda
que el cens definitiu sigui exposat el dia 12 de novembre.
S’acorda que el dimarts 13 de novembre, a les 11:30 hores, al despatx del Coordinador
Pedagògic, es celebrarà un sorteig per dirimir quina serà la lletra a partir de la qual els
candidats seran ordenats alfabèticament en la papereta de votació.
S’acorda que el mateix dimarts 13 de novembre, a les 11:40 hores, al despatx del
Coordinador Pedagògic, es reunirà la Mesa Electoral del sector d’ALUMNAT per tal
d’analitzar, comprovar i admetre totes les propostes de candidatures per a assumir la
representació corresponent al sector d’ALUMNAT al Consell Escolar del Centre.
El President recorda a tots els membres de la Mesa Electoral que la data de les
votacions dels representants del sector és el dia 27 de novembre de 2018, 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 11:45 hores de la data al començament esmentada, i com a secretària CERTIFICO
amb el vist-i-plau del President i les signatures dels vocals assistents.
Vist-i-plau.

Secretària

Vocal titular

President

Sra. Cristina Grace Rossell
Esau

Sr. Marc Rodrigo Gómez

Sr. Xavier Falcó i Gres

Vocal suplent 1

Vocal suplent 2

Sr. Jan Moya Betriu

Sra. Judit Ramon Ubach
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