
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Insti tut Joan Brudieu  

 

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 � 25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03 � Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 
A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat — Web: www.iesjoanbrudieu.net  

ACTA DE LA VOTACIÓ DEL SECTOR DE PROFESSORAT 
 
 
Integrants de la Mesa Electoral 

President:  Sr. Xavier Falcó i Gres, Director de l'Institut. 
Vocals titulars:  Sra. Anna Martí Pellicer, com a professora més antiga. 
 Sra. Neus Capell Pernia, com a professora amb menys antiguitat a l’Institut, 

que actua com a secretari. 
 
 
A la localitat de la Seu d’Urgell, essent les 15:30 hores del dia 19 de novembre de 2014 es 
reuneixen els/les senyors/es ressenyats/des més amunt, integrants de la Mesa Electoral del sector 
de PROFESSORAT per tal de presidir les votacions per a la renovació dels seus representants al 
Consell Escolar del Centre establertes per la Resolució ENS/2160/2014, de 16 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 6716, 29.9.14) 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 El Director de l’institut dóna lectura a totes les propostes de candidatures per a 

assumir la representació corresponent al sector de PROFESSORAT al Consell Escolar 
del Centre.  

 
Sr. Bosch Burgos, Miguel 
Sra. Cerqueda Casanovas, Mercè 
Sra. Planavila Pascuet, Teresa 

 
 Com que el nombre de candidats és inferior al nombre de places a renovar (4), 

s'explica que la Mesa va acordar proclamar provisionalment com a candidats electes 
les persones (3) que s'hi van presentar, i que la proclamació definitiva de les persones 
candidates electes es faria el dia mateix de les eleccions, el 19 de novembre, sense 
necessitat de conèixer-ne el grau de representativitat. 

 
Tercera Com que el nombre de candidats és inferior al nombre de places a renovar (4), per a 

aquesta quarta plaça que resta per cobrir, totes les persones membres del sector del 
professorat esdevenen elegibles com a representants d’aquell sector en el consell 
escolar. La persona del sector del professorat elegida en aquestes circumstàncies n'ha 
d’assumir la representació. S'explica que hi va haver una persona, el sr. Pascual 
Pascual Bonfill que va presentar proposta de candidatura fora de termini i que no va 
ser acceptada, per tal que estigui en coneixement de tot el claustre. Alhora, hi ha la 
presentació oral d'una proposta de candidatura, la del sr. Carles Hernando Moreno. 

 
Quarta. Essent les 15:50 hores, es declara oberta la VOTACIÓ, en què totes les persones 

membres del sector del professorat esdevenen elegibles com a representants d’aquell 
sector en el consell escolar. A les 16:00 hores es dóna per finalitzada la votació, no 
produint-se cap incidència en el desenvolupament de la mateixa. 
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Cinquena. Realitzat l'escrutini públic dels vots, el resultat ‚és el següent: 
 

NÚMERO TOTAL DEL CENS  80  
Vots emesos 76 95,0% 
Absents 4 5,0% 
Vots vàlids 74 97,4% 
Vots nuls 2 2,6% 

 
 Els vots vàlids han estat obtinguts pels següents candidats: 
 

Sr. Pascual Bonfill, Pascual 53 vots 
Sr. Hernando Moreno, Carles 6 vots 
Sr. Nebot Serrano, Blai 1 vots 
Sra. Escribà Jordana, Gemma 1 vots 
Sra. Cuairan Roca, Nativitat 1 vots 
 Vots en blanc 12 vots 

 
 S'explicita que les situacions d'empat es resolen a favor de la persona votada de més 

edat, i així, d'aquesta manera s'ha ordenat el triple empat obtingut. 
 
Sisena. En conseqüència, són proclamats/des com a representants del sector al Consell 

Escolar de Centre, els/les següents candidats/tes: 
 

Sr. Bosch Burgos, Miguel 
Sra. Cerqueda Casanovas, Mercè 
Sr. Pascual Bonfill, Pascual 
Sra. Planavila Pascuet, Teresa 

 
Setena. 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 16:15 hores de la data al 
començament esmentada, i com a Secretari de la Mesa Electoral, CERTIFICO els punts 
esmentats, amb el vist-i-plau del President i la signatura del vocal.  
 
 
 
Secretari  

 
Vocal titular 

Vist-i-plau. 
President  

   

Sra. Neus Capell Pernia Sra. Anna Martí Pellicer Sr. Xavier Falcó i Gres 
 


