
Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

I.E.S.  Domènec Perramon
Torrent d'en Terra  s/n
08358 Arenys de Munt

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

En Miquel Manzano, director de l’IES Doménec Perramon, i d’acord amb el decret 
317/2004, de 22 de juny, per la qual es regulen la constitució i la composició del consell 
escolar i d’acord amb l’article 3.2. que determina els terminis de realització.

Resolc:

La CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR d’aquest centre docent 
públic als següents sectors de la comunitat educativa: professors, pares d’alumnes, 
alumnes i personal administratiu i serveis. 

Aquest procés seguirà les següents precisions:

Primera. Els Censos electorals de cada sector estaran exposats als taulers d’anuncis 
del centre  a partir del 3 de novembre.

Segona. Les possibles reclamacions a inscripcions dels censos electorals es faran 
mitjançant un escrit dirigit al director del centre entre els dies 12,13 i 14   de novembre.

Tercera.. El sorteig per designar els membres vocals de les meses electorals dels 
sectors pares d’alumnes i alumnes es farà el dia 7 de novembre a les 11:30 hores a la 
biblioteca de l’edifici. Sector professorat el dia 6 a les 13h.

Quarta..Constitució de les meses electorals el dia 7 de novembre a les 13:00h i a la 
biblioteca. 

Cinquena. Les candidatures hauran de ser presentades per escrit davant la mesa 
electoral o secretaria del centre , amb impresos adients i abans de les 14h del 21 de  
novembre.

Sisena.. Les candidatures seran proclamades i publicades als taulells d’anuncis una 
vegada hagin estat analitzades i comprovades per les meses electorals, el dia 21 de 
novembre. Les reclamacions es podran fer en els tres dies següents.

Setena. Les resolucions a les reclamacions sobre les inscripcions als censos electorals 
es publicaran als taulells d’anuncis el dia 26 de novembre.

Vuitena. La sol·licitud per actuar com a supervisor es farà mitjançant un escrit dirigit al 
president de les meses electorals, abans del dia 26 de novembre
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Novena. Cada elector podrà votar un nombre màxim de representants del seu sector a 
elegir :

tres (3) sector professors
dos     (1) sector pares/mares d’alumnes
un      (1) sector alumnes (secundària)

Desena. Les votacions es faran el dia   de novembre, amb el calendari i horari 
següents.

ACTUACIONS DATA HORA LLOC
Votació alumnes 27 novembre 9:00 a 13:00 Biblioteca
Votació pares 27 novembre  17 a 19 Secretaria
Votació professorat 26 novembre  14:00h. Sala de 

professorat

Onzena. Finalitzades les votacions , i en sessió pública, es faran els escrutinis dels vots 
emesos . Posteriorment es proclamaran els candidats.

Dotzena. Les meses electorals resoldran qualsevol dubte i reclamacions.

Miquel Manzano
Director

Arenys de Munt a  2 de novembre de 2008
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