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COL.LEGI SANTA MARTA 
Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya 

C/ de la Casa Nova 17 
L’Hospitalet (337.34.69) 

 

 RESOLUCIÓ EDU/3043/2021, de 6 d’octubre, (DOGC DE 13-10) estableix el calendari del procés electoral 
per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics. 
El consell Escolar del Col·legi Santa Marta reunit el 20 -10  va aprovar el procediment a seguir  

Data Procés electoral  Responsable  
3 de novembre  Convocatòria d’eleccions. 

Publicació dels censos electorals provisionals. 
Publicació de vacants, forma i termini de 

presentació de candidatures 

Directora 

8 de novembre  Inici del termini per presentar reclamacions al 
cens electoral. 

Sol·licitud a l'Ajuntament i a l'AMPA de la 
designació del seu representant.  

Directora 

10 de novembre Sorteig per designar els vocals de les meses 
electorals 

Directora 

10 de novembre Fi del termini de presentació de reclamacions Directora 

11 de novembre Últim dia per a la Constitució de les meses 
electorals. 

Resolució de les reclamacions als censos 
electorals. 

Aprovació i publicació dels censos electorals 
definitius. 

President/a de la mesa 

18 de novembre Últim dia per a la presentació de candidatures dels 
diferents sectors.  

 

18 de novembre Últim dia per a la publicació de les candidatures 
dels diferents sectors. 

President/a de la mesa 

18 de novembre Últim dia per a la presentació de sol·licituds per 
actuar de supervisor/a del sector de pares o mares 

o d’alumnat.  

 

22 de novembre Inici del període electoral.   

26 de novembre Fi del període electoral  

15 de desembre Últim dia per informar de les dades de 
participació a través de l’aplicació informàtica.  

Directora 

15 de desembre Constitució del consell escolar renovat. 
 

Directora 

 

                                                                 SECTORS 
 

 

 ARA CAL 
RENOVAR-NE  

 

 quatre representants dels professors, de tots els nivells Ed. Infantil, Primària i 
Secundaria  

 

2 

 dos representants dels alumnes de secundària  
 

2 

 quatre representants dels pares/mares d’alumnes de tots els nivells de 
l’escola, EI. EP. ESO 

 

2 

 

El cens i la informació es troba al hall de l’escola.  
Els candidats/es cal que omplin l’imprès corresponent en les dates establertes ,  adjuntar una fotografia.  
La informació es podrà veure a la pàgina web de l’escola.  

Esperem la seva participació bé com a candidat o bé en el procés electoral. És una manera de 
fer escola per als seus fills.  

Atentament  Carmen García Nieto 
DIRECTORA     26/10/2021 


