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PUBLICITAT DE LES CANDIDATURES AL CONSELL ESCOLAR 2 016 
 
D'acord amb les disposicions establertes a 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), es dóna publicitat a les Candidatures dels 
diferents sectors a les eleccions del Consell Escolar del centre a realitzar els dies 23 i 29 de novembre de 
2016: 
 
Sector de PROFESSORAT:  

[per a elegir 4 representants] 
 

Sr. Ribera Chaler, F. Eduard 
 

Com que el nombre de candidats és inferior al nombre de places a renovar (4), s'acorda proclamar 
provisionalment com a candidats electes la persona (1) que s'hi ha presentat. La proclamació definitiva de les 
persones candidates electes es farà el dia 23 de novembre, dia fixat per a les votacions del sector.  

 
Sector de PARES, MARES, TUTORS I TUTORES D'ALUMNAT:  

[per a elegir 2 representants] 
 

Sra. Casal Jorquera, M. Àngels mare de Biel Molins Casal, de S2C 
Sr. Gascón Chopo, Carles pare de Gerard Gascón Moliné, de S1A 
Sra. Ginesta Bombardó, Rosa mare de Carla Aril Ginesta, de S1B 
Sra. Ribes Casals, Rosa M. mare de Laia Garcia Ribes, de S3C 
Sr. Ruiz Ribas, Isaac Pare de Gil Ruiz Giralt, de S1A 

 
Sector d'ALUMNAT:  

[per a elegir 2 representants] 
 

Sr. Boetto Cao, Tomás Agustín de CFM SMX+GAD 2A 
Sr. Dorin Vijiala, Andrei de S4A 
Sra. Górriz Cabana, Laura de CFM SMX+GAD 2A 
Sr. Todorov, Toni Mariev de S2B 

 
Sector de PAS:  

[per a elegir 1 representant] 
 

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. 

 
Sector de PAE:  

[per a elegir 1 representant] 
 

Com que el cens electoral del sector de PAE és format per una única persona, s’acorda proclamar 
provisionalment com a candidata electa la sra. Imma Latorre Tugues. La proclamació definitiva es farà 
el 23 de novembre, dia fixat per a les votacions del sector 

 
La qual cosa es comunica a tots els efectes i per a coneixement de la Comunitat Educativa. 
 
 
 
Xavier Falcó i Gres 
Director 
 
La Seu d’Urgell, 16 de novembre de 2016 


