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En Xavier Falcó i Gres, Director de l’Institut Joan Brudieu, d'acord amb la Resolució 
EDU/3043/2021, de 6 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 8521, 13.10.21) i el Decret 102/2010, de 3 d’agost , d’autonomia dels centres 
educatius (DOGC núm 5686, 05.08.10). 
 
 
RESOLC: 
 
 
La CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR  d'aquest centre docent públic als 
sectors de la Comunitat Educativa (professorat, personal d’administració i serveis, personal 
d’atenció educativa, alumnat, pares i mares o tutors i tutores de l’alumnat) d'acord amb les 
següents precisions: 
 
Primera S’estableix el dia 2 de novembre com a data d’inici del PROCÉS ELECTORAL. 
 
Segona Els CENSOS ELECTORALS de cada sector s'exposaran als taulers d'anuncis del 

centre, a partir del 2 de novembre, amb un termini de tres (3) dies lectius per a la 
presentació de possibles reclamacions (3, 4 i 5 de novembre). 

 
Tercera Les RECLAMACIONS A INSCRIPCIONS DELS CENSOS ELECTORALS es faran 

mitjançant escrit dirigit al Director del centre dins del termini establert de tres (3) dies 
lectius, fins al 5 de novembre. 

 
Quarta Les RESOLUCIONS A LES RECLAMACIONS sobre inscripcions als Censos 

Electorals es resoldran el dia 8 de novembre, i els Censos definitius s’exposaran als 
taulers d'anuncis del centre l’endemà hàbil, el dia 9 de novembre. 

 
Cinquena El SORTEIG per tal de designar els membres vocals de les Meses Electorals de 

cadascun dels sectors es farà el dia 2 de novembre al despatx del Coordinador 
Pedagògic de l’edifici escolar. 
– a les 11:30 h, per al sector d’alumnat. 
– a les 11:35 h, per al sector de pares, mares, tutors i tutores d’alumnat. 
– a les 11:40 h, per al sector del professorat 
– a les 11:45 h, per al sector del PAS i el del PAE. 

 
Cinquena Les MESES ELECTORALS de cadascun dels sectors es constituiran el dia 8 de 

novembre al despatx del Coordinador Pedagògic de l’edifici escolar: 
– a les 11:30 h, per al sector d’alumnat. 
– a les 11:40 h, per al sector del professorat. 
– a les 11:45 h, per al sector de pares, mares, tutors i tutores d’alumnat 
– a les 12:55 h, per al sector del PAS i el del PAE. 

 
Sisena Les CANDIDATURES caldrà que siguin presentades per escrit davant la Mesa 

Electoral respectiva, i en el seu defecte a la Secretaria de l’Institut, emprant els 
IMPRESOS adients i sempre tenint com a data inicial el 2 de novembre i com a data 
límit el dia 9 de novembre, a les 11:30 hores. Els IMPRESOS podran ser adquirits a la 
Secretaria o a l’espai “Consell Escolar” de la pàgina web de l’Institut. 
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Setena Les CANDIDATURES SERAN PROCLAMADES i publicades als taulers d'anuncis del 
centre el 11 de novembre, una vegada hagin estat analitzades i comprovades per les 
respectives Meses Electorals el dia anterior, el 10 de novembre: 
– a les 11:30 h, per al sector d’alumnat. 
– a les 11:40 h, per al sector del professorat. 
– a les 11:50 h, per al sector de pares, mares, tutors i tutores d’alumnat. 
– a les 12:00 h, per al sector del PAS i el del PAE. 

 
Vuitena. La sol·licitud per actuar com a SUPERVISOR es farà mitjançant escrit, segons model 

establert i dipositat a Secretaria o a l’espai “Consell Escolar” de la pàgina web de 
l’Institut, dirigit al President de les Meses Electorals respectives, tenint com a data 
inicial el 3 de novembre i com a data límit el dia 9 de novembre, a les 11:30 hores. 

 
Novena. El sorteig públic per a dirimir quina serà la lletra a partir de la qual els candidats seran 

ordenats alfabèticament en la papereta de votació serà realitzat el 10 de novembre al 
despatx del Coordinador Pedagògic de l’edifici escolar a les 11:30 h. 

 
Desena. Les ELECCIONS als diferents sectors de la comunitat educativa es realitzaran: 

– 17 de novembre, de 13:00 a 15:00 h per al sector del PAS i el del PAE. 
– 17 de novembre, de 15:30 a 17:20 h per al sector de professorat. 
– 23 de novembre, de 09:00 a 17:20 h. per al sector d’alumnat. 
– 23 de novembre, de 17:30 a 21:00 h. per al sector de pares, mares, tutors i tutores 

d’alumnat. 
 
Onzena. Cada elector podrà votar un nombre màxim de representants del seu sector de:  

– 5, per al sector de professorat (4 ordinaris per a 4 anys i 1 vacants extraordinària 
per a 2 anys) 

– 3, per al sector d'alumnat (2 ordinaris per a 4 anys i 1 vacant extraordinària per a 2 
anys) 

– 2, per al sector de pares, mares, tutors i tutores d’alumnat. 
– 1, per al sector del PAS. 
– 1, per al sector del PAE. 

 
Dotzena. Finalitzades les votacions, en sessió pública, es faran els escrutinis dels vots emesos i 

posteriorment es proclamaran les candidatures electes per a cada sector. 
 
Tretzena. Les meses electorals respectives resoldran qualsevol dubte i les reclamacions que 

puguin presentar-se. 
 
Catorzena. La CONSTITUCIÓ formal del nou CONSELL ESCOLAR i la presa de possessió dels 

seus membres serà efectiva el dilluns 13 de desembre de 2021, a les 17:30 h, de 
forma telemàtica o, si és possible, de forma presencial, a l’aula C0·06 de l’institut, 
d’acord amb l’evolució de l’actual situació de pandèmia i amb les recomanacions del 
comitè tècnic del PROCICAT. 

 
 
 
Xavier Falcó i Gres 
Director 
 
La Seu d’Urgell, 13 d’octubre de 2021 


