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Benvolguts/des pares/mares, 
 
Amb la present us volem comunicar que, d'acord la Resolució ENS/2232/2018, d’1 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 7720, 05.10.18) i el Decret 
102/2010, de 3 d’agost , d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm 5686, 05.08.10), hi ha 
convocades eleccions al Consell Escolar  de l’Institut i que cal renovar 2 representants  del sector 
de pares, mares, tutors i tutores de l’alumnat, els quals seran nomenats per a un període de mandat 
de 4 anys. 
 
El procés electoral  s’inicia el 5 de novembre i el calendari  proposat és el següent: 
 

— El CENS ELECTORAL  s’exposarà al tauler d’anuncis de l’Institut a partir del 5 de 
novembre  i fins al 8 de novembre  hi haurà un termini per a presentar possibles 
RECLAMACIONS . Hi formen part tots els pares, mares i els tutors i tutores legals, els fills i 
filles dels quals estiguin matriculats a l’Institut en el moment de la convocatòria de les 
eleccions. La publicació del cens definitiu s’esdevindrà el dia 12 de novembre . 

— Les CANDIDATURES  s’han de presentar a la Secretaria de l’Institut, dirigides al Director, 
des del 5 de novembre fins al 12 de novembre, a les  12:00 hores . Cal utilitzar els 
impresos adients, que es trobaran a la mateixa Secretaria o a l’espai “Consell Escolar” de la 
pàgina web de l’institut. Cal, a més, acompanyar l’imprès amb una fotografia  de mida carnet, 
que s’escanejarà i se us tornarà d’immediat, per tal de fer les llistes posteriors de 
CANDIDATS i CANDIDATES. Tots els pares, mares i els tutors o tutores de l’alumnat del 
centre, que n’exerceixen la pàtria potestat o la tutela i que figuren en el corresponent cens 
electoral poden ser candidats i candidates. Recordeu que si el nombre de persones 
candidates és inferior al nombre de llocs a cobrir, tots els pares, mares i tutors o tutores 
passen a ser elegibles. Si el membre elegit en aquesta darrera opció no vol assumir la 
representació, el lloc queda vacant fins a la convocatòria següent. 

— El 14 de novembre  es proclamaran i es publicaran les CANDIDATURES . 
— Les ELECCIONS es realitzaran el dimarts 27 de novembre , de 17:30 a 21:00 hores . Tenen 

dret a vot tant el pare com la mare, o tutor i tutora legals, de tots l’alumnat escolaritzat a 
l’Institut. Cada elector o electora podrà votar un nombre màxim de persones candidates igual 
al nombre de representants a renovar (dues). Podran votar el pare i la mare o tutor i tutora 
respectiu, llevat que la pàtria potestat de l’alumne estigui conferida en exclusiva a un dels 
progenitors, cas en el qual només aquest té dret a vot. Les votacions són personals, directes 
i secretes. No s’admet la delegació de vot ni el vot per correu. En el cas que es produeixi 
una situació d’empat en el resultat del procés electoral, aquest es resoldrà a favor de la 
persona escollida de més edat. 

— El nou Consell Escolar es constituirà el dilluns 3 de desembre a les 17,30 h , a l’aula C0·06, 
amb la presa de possessió dels nous membres. 

 
Per últim, recordeu que L’ESCOLA SOM TOTS I TOTES  i que, per això CAL PARTICIPAR-HI . 
 

Atentament, 

 
Xavier Falcó i Gres 
Director 
 

La Seu d’Urgell, 18 d’octubre de 2018 


