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ACTA DE LA VOTACIÓ DEL SECTOR DE PAS I DEL SECTOR D E PAE 
 
Integrants de la Mesa Electoral 

President:  Sr. Xavier Falcó i Gres, Director del centre. 
Secretària: Sra.  Elena Ripoll Gassó, Secretària del centre 
Vocal titular:  Sra. Dolors Vilarrubla Domenjó, com a membre del PAS més antic. 
Vocal titular:  Sra. Imma Latorre Tugues, com a membre del PAE més antic. 
 
 
 
A la localitat de la Seu d’Urgell, essent les 13:00 hores del dia 23 de novembre de 2016 es reuneixen 
els/les senyors/es ressenyats/des més amunt, integrants de la Mesa Electoral del sector de PAS i 
del sector de PAE per tal de presidir les votacions per a la renovació dels seus representants al 
Consell Escolar del Centre establertes per la Resolució ENS/2172/2016, de 13 de setembre , 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 7215, 28.9.16)i el Decret 
102/2010, de 3 d’agost , d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm 5686, 05.08.10), d'acord 
amb les següents actuacions:  
 
Primera. Essent presents tots els membres titulars de la Mesa Electoral, el Sr. President declara 

constituïda la mateixa.  
Segona. Quant al sector PAE , el Director de l’institut dóna lectura a l’article de les NOF en què 

s’explicita el següent: 
 “Si a l’Institut tan sols hi ha una persona representant del personal d’atenció educativa 

complementària, aquesta és automàticament nomenada membre en representació del 
seu sector, sense necessitat d’efectuar cap pas més del procediment d’elecció. Aquest 
fet ho ha de constar la Mesa Electoral corresponent, de manera provisional, en l’acta 
d’aprovació de les candidatures presentades i, a posteriori, de manera definitiva, en 
l’acta de votació corresponent.” 

Tercera Explicita que la Mesa va acordar proclamar provisionalment com a candidata electa la 
sra. Imma Latorre Tugues i que la proclamació definitiva havia de quedar reflectida en 
l’acta de votació corresponent del 23 de novembre, dia fixat per a les votacions del 
sector. 

Quarta. També explicita que la Mesa va acordar de no realitzar cap votació dins el sector de 
PAE el dia 23 de novembre de 2016, de les 13,00 hores a les 15:00 hores. 

Cinquena. Per tant, quant al sector PAE , és proclamat/da com a seu representant al Consell 
Escolar de Centre, el/la següent candidat/ta: 

 
Sra. Latorre Tugues, Imma 

 
Sisena Quant al sector PAS , com que no hi ha hagut cap proposta de candidatura per a assumir 

la representació corresponent al sector de PAS al Consell Escolar del Centre, totes les 
persones membres del sector PAS passen a ser elegibles com a representants en el 
consell escolar. 

 
Setena. Per tant, essent les 13:05 hores, es declara oberta la VOTACIÓ en el sector PAS fins a 

les 15:00 hores en què es dóna per finalitzada, no produint-se cap incidència en el 
desenvolupament de la mateixa.  
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Vuitena. Realitzat l'escrutini públic dels vots del sector PAS, el resultat ‚és el següent: 
 

NÚMERO TOTAL DEL CENS PAS 6  
Vots emesos  6 100,0% 
Abstenció  0 0,0% 
Vots vàlids 6 100,0% 
Vots nuls 0 0,0% 

 
 Els vots vàlids del sector PAS han estat obtinguts pels següents candidats: 
 

Sra. Santos Santana, Lourdes 3 vots 
 Vots en blanc 3 vots 

 
Vuitena. En conseqüència, és proclamat/da com a representant del sector PAS  al Consell 

Escolar de Centre, el/la següent candidat/ta: 
 

Sra. Santos Santana, Lourdes 
 
Novena. Es fa constar expressament que no s’ha presentat cap reclamació contra les actes 

electorals.  
 
El President de la Mesa Electoral dóna per finalitzat l’acte a les 15:15 hores de la data al 
començament esmentada, i com a Secretària de la Mesa Electoral, CERTIFICO els punts 
esmentats, amb el vist-i-plau del President i la signatura dels vocals.  
 
 
 
Secretària  

 
Vocal titular PAS 

 
Vocal titular PAE 

Vist-i-plau. 
President  

    

Sra. Elena Ripoll 
Gassó 

Sra. Dolors Vilarrubla 
Domenjó 

Sra. Imma Latorre 
Tugues 

Sr. Xavier Falcó 
Gres 

 


