
 
PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS PARA A ELECCIÓN DE REPRESENTANTES POLO 

SECTOR DE NAIS, PAIS OU TITORES/AS 
 

Tal e como se informou, de acordo co disposto no Decreto 92/1988, do 28 de abril (DOG, 
29/04/1988), modificado polo Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG 09/09/1996), corresponde elixir 
no presente proceso electoral a DOUS/DÚAS pais, nais ou titores/as legais de alumnado dun total de 
cinco que debe ter o Consello Escolar.  

Unha vez rematado o prazo de presentación de candidaturas para a elección de representantes 
de pais, nais ou titores/as do alumnado no CONSELLO ESCOLAR do centro, a Xunta Electoral fai 
pública a relación de nomes das persoas candidatas que se presentan á referida elección, segundo a 
orde alfabética dos seus apelidos: 

 
D. ALEJANDRO CALVO LÓPEZ 
D. V. ÁNGEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
Dª. TANIA GARCÍA MIÑÁN 
Dª. VERÓNICA SÁNCHEZ FRAGA 
 

Lémbrase, así mesmo, que: 
1. As votacións para a elección de representantes de pais, nais ou titores realizaranse neste 

colexio o martes, día 29 de novembro, de 16’30 a 18’00 horas. A mesa electoral 
constituirase o mesmo día, nun acto público, ás 16’15 horas. 

2. Teñen dereito a votar todos os pais, nais ou titores/as legais do alumnado matriculado no 
centro que figure no censo que ao efecto aprobou a Xunta Electoral, logo da súa exposición 
pública regulamentaria. Tal dereito corresponde indistintamente ao pai e á nai, podendo votar 
ambos os dous. 

3. O voto será directo, secreto e non delegable. 
4. As papeletas e sobres da votación serán, obrigatoriamente, os previamente fixados pola Xunta 

Electoral do Centro; papeletas e sobres dos que haberá cantidade suficiente no local da 
votación. 

5. Nas referidas papeletas figurarán os nomes dos candidatos, pola orde alfabética dos apelidos, 
e cada elector deberá marcar cunha cruz TAN SÓ UN dos nomes dos/as candidatos/as 
relacionados/as, debendo acreditar a súa personalidade, no momento de votar, mediante a 
exhibición do DNI ou documento similar. 

6. Finalizada a votación procederase ao acto do escrutinio dos votos, que será público e, unha 
vez realizado, levantarase a correspondente acta. 

 
Betanzos, 15 de novembro de 2022 

O DIRECTOR 
PRESIDENTE DA XUNTA ELECTORAL 

 
 

Asdo: Alejandro Sánchez Amado 
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https://sede.xunta.gal/cve?idcve=L35CoO8BDhx1
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