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 públic. (DOGC núm. 7720-5.10.2018).

CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL DE RENOVACIÓ PARCIAL DEL CONSELL ESCOLAR

NORMATIVA
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 públic. (DOGC núm. 7720-5.10.2018).
DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, articles 28 i 45.

COMPOSICIÓ
1. El consell escolar d’un centre públic està integrat per les següents persones membres:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El director o directora, que el presideix.
El cap o la cap d'estudis.
Un o una representant de l'ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.
Els i les representants del professorat s'elegeixen pel claustre.
Els i les representants de l'alumnat i dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells.
Un o una representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.

2. D’acord amb la resolució de la sentència núm. 577 de data 28 de setembre de 2012, dictada pel Tribunal Superior de Justícia d e Catalunya, que
ha declarat la nul·litat de l’article 45.2 del Decret 102/2010, en allò referent al fet que el secretari no té la condició de membre del consell escolar,
caldrà incloure el secretari com a membre del consell escolar.
En aquest sentit, passarà a formar part del primer bloc del consell escolar (juntament amb el director/a, cap d’estudis, si s’escau, i representant
de l’ajuntament. En cas que el nombre de representants del sector de professorat així com el nombre de representants del sector de l’alumnat i
pares i mares, en conjunt, no arribessin cada un d’ells a la proporció mínima d’un terç del total de persones membres del con sell, caldrà ajustarne la composició.
3. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell.
4. El nombre de representants de l'alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del
consell. Una de les persones representants dels progenitors la designa l'associació de pares i mares més representativa del centre.
Durant el període comprès entre la convocatòria de les eleccions i la realització de les votacions, els candidats i les candidates poden donar a
conèixer les seves propostes, sempre que no interfereixin en la marxa ordinària del centre.
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CALENDARI
DATES

ACTUACIONS

LLOC

HORARI

5 de novembre

Convocatòria d’eleccions per part de la directora del centre.

Tauler d’anuncis i
pàgina web del
centre

5 de novembre

Publicació dels censos electorals de cadascun dels sectors.
Publicació de vacants, forma i termini de presentació de candidatures.

Taulers d’anuncis

6, 7 i 8 de novembre

Presentació de reclamacions al cens electoral de cada sector.

Secretaria

de 10.30 a 11.30

9 de novembre

Sorteig en sessió pública dels pares/mares i alumnes per a les Meses Electorals.

Direcció

12.00

9 de novembre

Convocatòria per a constituir les Meses Electorals.

12 de novembre

Constitució de les Meses Electorals.
- Mesa sector professorat
- Mesa sector alumnes
- Mesa sector pares/mares

Direcció
Direcció
Direcció

11.45
11.30
19.00

12.00

Encarregades d’aprovar el cens electoral, publicar la relació de les persones
candidates, organitzar la votació, fer escrutini i fer constar en acta pública els resultats
de la votació.
16 de novembre

Data límit per a la presentació de les candidatures a la Presidenta de les Meses
Electorals.

Direcció

20 de novembre

Publicació de les candidatures presentades per part de cada Mesa Electoral

Tauler d’ anuncis

22 de novembre

Avui és l'últim dia per presentar sol·licituds per actuar com a supervisor en les
votacions dels sectors de pares i mares i d'alumnes.

Direcció
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DATES

ACTUACIONS

LLOC

HORARI

Eleccions del sector professorat

Sala d’ actes

Escrutini, aixecament d’ acta i proclamació de resultats

Tauler d’anuncis

Eleccions del sector alumnes

Vestíbul

09,00 – 11,30
12,00 – 14,00

Escrutini, aixecament d’acta i proclamació de resultats

Tauler d’ anuncis

16,30 – 17,30

Elecció del sector pares/mares

Vestíbul

18,30 – 20,30

Escrutini, aixecament d’acta i proclamació de resultats

Tauler d’ anuncis

16 de novembre

Data límit per a rebre els noms dels representants de l’Ajuntament i AMPA.

Direcció

12 de desembre

Informació de les dades de participació

Aplicació
informàtica

12 de desembre

Convocatòria dels membres del nou Consell Escolar.

17 de desembre

Constitució del Nou Consell Escolar.

11 de gener 2019

Comunicació als Serveis Territorials d’Educació a les Terres de l’Ebre de la
composició del Consell Escolar i de les comissions.

26 de novembre

27 de novembre

28 de novembre

16.00

19.30
Aula

19,00
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REPRESENTANTS DE CADA SECTOR QUE S’HA DE RENOVAR
-

Sector professorat: 4 vacants (Georgina Samarra, Enric Falcó, Olegur Arques i Maite Audi)
Sector Alumnat: 3 vacants (Pol Llopis Mendez, Joan Faiges Gargallo, Pau López Calvet)
Sector mares i pares: 1 vacant (Mª Isabel Millán)

