ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR 2015

ACORDS DE LA JUNTA ELECTORAL RELATIUS AL PROCÉS
ELECTORAL

La Junta Electoral de l’IES Rascanya, reunida en sessió ordinària el dia 3
de novembre de 2015 per aprovar el calendari electoral, els models de
paperetes i d’altres qüestions relatives al procés electoral del Consell Escolar
del centre, acorda:
1. Calendari:
Procés

Data

Publicació de censos
Termini
de
candidatures

4 de novembre

presentació

de Fins el 13 de novembre a les
17:15h

Publicació de llistes provisionals
Reclamacions
provisionals

a

les

16 de novembre

llistes Fins el 17 de novembre a les
13:30h

Publicació de llistes definitives

19 de novembre

Eleccions

26 de novembre

2. Les persones que vulguen presentar candidatura hauran de fer-ho
presentant en Secretaria, per duplicat i per registre d’entrada, el
model de l’Annex 1
3. Les reclamacions a les llistes provisionals es faran presentant en la
Secretaria el model de l’Annex 2
4. Les llistes provisionals i definitives, així com els resultats de les
eleccions, es publicaran al tauler d’anuncis de la planta baixa (junt a
la Consergeria) i també a la pàgina web.

5. La junta electoral fixarà el model de papereta de votació.
6. La junta electoral, per garantir la màxima participació possible,
estableix el següent sistema de votació:
a. La mesa electoral per a alumnat estarà ubicada en la Sala de
Reunions i les votacions s’efectuaran de 09:30h a 14:00h.
L’Equip Directiu organitzarà els torns de votació de l’alumnat.
b. La mesa electoral per al personal no docent estarà ubicada en la
Sala d’Usos Múltiples i les votacions s’efectuaran d’11:00h a
11:30h
c. La mesa electoral per a les famílies estarà ubicada en la Sala de
Reunions de 09:30h a 14:00h i en la Sala d’entrada a l’institut,
junta a la Consergeria, de 17:00h a 19:00h
d. El professorat votarà en una sessió extraordinària del Claustre
que es convocarà a l’efecte
e. Les famílies podran exercir el seu dret al vot en persona o per
delegació. L’exercici del vot delegat s’efectuarà de la següent
manera:
i. La junta electoral, facilitarà a tot l’alumnat dos exemplars
de la candidatura de les famílies, dos sobres de color groc
i dos més grans de color blanc. La persona que vota
introduirà la papereta en el sobre groc, i aquest dins del
sobre blanc, que tancarà i signarà en la solapa per
garantir que la veracitat del contigut del sobre blanc.
ii. Igualment es facilitarà a cada estudiant l’autorització de
dipòsit de vot que consta en l’annex 3
iii. El dia de les eleccions, cada estudiant podrà portar un
sobre blanc per cada familiar amb dret a vot. Una vegada
comprovada la identitat de l’estudiant, i una vegada
mostrada l’autorització del dipòsit del vot, s’obrirà el
sobre banc signat en la solapa i s’introduirà el sobre groc
en l’urna corresponent a les famílies
València, a 3 de novembre de 2015.
El Secretari de la Junta Electoral

