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ACTA DE LES ELECCIONS DELS REPRESENTANTS DEL PERSONAL
D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
El dia 25 de novembre de 2021, i a l'escola TABOR, amb codi 08028473, i
situada a Sta. Perpètua, carrer Pare Rodés núm. 9, han tingut lloc les eleccions dels
representants del personal d’administració i serveis per al Consell Escolar del centre,
d'acord amb el que estableixen a l’article 28 del Decret 102/2010, de 3 d’agost i la
Resolució EDU/3043/2021, de 6 d’octubre (DOGC del 13.10).
El nombre d’electors és d’11.
La mesa electoral ha estat formada per Muntsa Mercadé Zambrano, titular,
Carles Berlanga Oleart, president i la vocal Carmen Navarro Martín i s’ha reunit a les
15h.
La votació s’ha realitzat segons estava prevista i sense cap incidència.
El nombre de vots emesos ha estat el següent: 11 vots.
Vots en blanc: 0
Vots nuls: 0
Acabada la votació, l’escrutini ha donat els resultats següents:
JIMÉNEZ CRUZ, ENCARNI

Vots: 11

Tot seguit el president de la mesa ha proclamat elegits la persona amb major
nombre de vots, que ha acceptat la voluntat dels electors.

De les dades de participació dels diferents sectors, se n’ha informat a
l’Administració no més tard del 14 de desembre, mitjançant l’aplicació informàtica de
suport.
Sta. Perpètua, 25 de novembre de 2021.
Firma dels membres de la mesa electoral
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D’acord amb el que preveu l’article 28 del Decret 102/2010, de 3 d’agost i
segons el que estableix el reglament de règim interior del centre i les NORMES DE
PROCEDIMENT per a la renovació del consell escolar, el personal d’administració i
serveis ha estat elegit per un període de 4 anys. En cas de baixa, aquest serà substituït
per la persona següent de la llista segons el nombre de vots i per al termini que
correspongui en cada cas.

