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IES A Xunqueira II

Eleccións aos consellos escolares, ano 2018.
Acta da segunda reunión da xunta electoral.
No IES A Xunqueira II de Pontevedra, sendo as 10:50 horas do día 14 de novembro de 2018, reúnese na
dirección do centro a xunta electoral, para a celebración da devandita reunión coa seguinte orde do día e os
seguintes acordos:
1. Admisión, proclamación e publicación de candidaturas.
o Dáse lectura de tódalas candidaturas presentadas en cada un dos sectores e elévanse a
definitivas.
2. Aprobación dos censos electorais e des modelos de papeletas.
o Logo das puntuais reclamacións aos censos provisionais, se os houber, convértense en
definitivos.
o Apróbanse os modelos de papeletas, onde constará cantas “X” marcar e a normativa aplicable.
o Lémbrase que o voto pode ser:
Válido Nulo (que presente calquera irregularidade) En branco De abstención
3. Sorteo público e designación directa para a designación dos membros das mesas electorais.
o Consultar o ANEXO I.
4. Organización para o desenvolvemento da xornada de votacións.
o Consultar o ANEXO II.
5. Supervisión do desenvolvemento do proceso electoral.
o Infórmase do estado actual do proceso electoral, non salientando ningunha irregularidade de
relevancia.
Todo o cal queda reflectido na presente acta. Unha vez lida e encontrada conforme polos membros da xunta
electoral, asinan tódolos presentes.
Pontevedra, 14 de novembro de 2018.
Asdo.: A presidencia da xunta electoral.

Asdo.: Representante do profesorado.

Dª/D. Juan Carlos Pérez Mestre.

Dª/D. Rivero Veiga, Eusebio.

Asdo.: Representante das persoas responsables de alumnado.

Asdo.: Representante do alumnado.

Dª/D. Regueira Piñón, María Cristina.

Dª/D. Vidal Castro, Nerea.

Asdo.: Representante do persoal de administración e servizos.

Dª/D. Pinto Da Cunha, Irene.
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ANEXO I
Sorteo público dos membros titulares e suplentes das mesas electorais, conforme a RESOLUCIÓN conxunta do

25 de setembro de 2018, (DOG do 8 de outubro), regulada no artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de
abril, segundo a nova redacción dada polo Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto), polo que
se aproba o regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria.
Entre outras funcións, a xunta electoral promovera-la constitución das distintas mesas electorais.
A persoa que ostenta a presidencia, a cal presidirá tódalas mesas electorais, procede a realiza-lo sorteo
público e a designación directa segundo a normativa vixente, obténdose o seguinte resultado:
•

Membros da mesa electoral do alumnado, por sorteo público conforme ao censo definitivo, actuando
como persoa secretaria o alumno de menor idade (artigo 44 do Decreto 92/1988):
Procede.
Non procede, xa que non hai que renovar representante algún nestas
eleccións e/ou non hai candidaturas.
o Presidencia  A persoa que ostenta a dirección do centro.
o

o Vogal  Teixeira Pintos, Daniel (3º ESO C, 16/09/2004), co número de sorteo 556 e co
nº de expediente 16049.
o Secretaría  Lino Salazar, Samantha Ariadna (1º ESO C, 31/12/2005), co número de
sorteo 311 e co nº de expediente 18051.
o 1º suplente  Martín Martín, Andrea (1º BTO C, 25/10/2002), co número de sorteo

339 e co nº de expediente 17114.
o 2º suplente  Beltre Morillo, Yendri Enel (4º ESO C, 5/11/2002), co número de sorteo
52 e co nº de expediente 18162.
•

Membros da mesa electoral do profesorado, por designación directa (artigo 36 do Decreto 92/1988):
Procede.
Non procede, xa que non hai que renovar representante algún nestas
eleccións e/ou non hai candidaturas.
o Presidencia  A persoa que ostenta a dirección do centro.
o

o Vogal  A persoa profesora de maior idade do claustro de profesorado,

.

o Secretaría  A persoa profesora de menor idade do claustro de profesorado,
.
o Suplente para a persoa vogal  A 2ª persoa profesora de maior idade do claustro de
profesorado,
.
o Suplente para a persoa vogal  A 3ª persoa profesora de maior idade do claustro de
profesorado,
.
o Suplente para a persoa secretaria  A 2ª persoa profesora de menor idade do claustro de
profesorado,
.
o Suplente para a persoa secretaria  A 3ª persoa profesora de maior idade do claustro de
profesorado,
•

.

Membros da mesa electoral do persoal de administración e servizos, por designación directa (artigo
48 do Decreto 92/1988):
Dirección

MD72DP13G

Actualización do 15 de novembro de 2018

Páxina 2 de 5

Rúa Celso Emilio Ferreiro, 6
E-36005 Pontevedra
886.15.90.90 886.15.90.98
ies.xunqueira.2@edu.xunta.es
www.iesaxunqueira2.com

IES A Xunqueira II

Procede.
Non procede, xa que non hai que renovar representante algún nestas
eleccións e/ou non hai candidaturas.
o Presidencia  A persoa que ostenta a dirección do centro.
o

o Vogal  A persoa de maior idade do persoal de administración e servizos, Villanueva Ucha,

Dolores.
o 1º Suplente para a persoa vogal  A 2ª persoa profesora de maior idade do claustro de
profesorado, Fariña Pérez, Celia.
o 2º Suplente para a persoa vogal  A 3ª persoa profesora de maior idade do claustro de
profesorado, Domínguez Balboa, Lourdes.
o 3º Suplente para a persoa vogal  A 3ª persoa profesora de maior idade do claustro de

•

profesorado, Docampo Cabaleiro, Marta.
o Secretaría  A persoa que ostenta a secretaría do centro.
Membros da mesa electoral das persoas responsables de alumnado, por sorteo público conforme ao
censo definitivo, actuando como persoa secretaria a persoa responsable de alumnado de menor idade
(artigo 39 do Decreto 92/1988):
Procede.
Non procede, xa que non hai que renovar representante algún nestas
eleccións e/ou non hai candidaturas.
o Presidencia  A persoa que ostenta a dirección do centro.
o

o 1º titular  López Torres, Maria Isabel, co número de sorteo 520 e con
DNI/NIE/Pasaporte 44079653S.
o 2º titular  Casal Castro, Mercedes, co número de sorteo 165 e con DNI/NIE/Pasaporte

36083811P.
o 3º titular  Lesta Caneda, Celia María, co número de sorteo 497 e con
DNI/NIE/Pasaporte 35323431P.
o 4º titular  Rodríguez Vila, Antonio, co número de sorteo 849 e con DNI/NIE/Pasaporte

35560667E.
o 1º suplente  Salazar Villalva, Kelly Veronica, co número de sorteo 862 e con
DNI/NIE/Pasaporte 77973169H.
o 2º suplente  Lusquiños Garrido, María, co número de sorteo 537 e con
DNI/NIE/Pasaporte 35295393F.
o 3º suplente  Omil Gómez, Alberto, co número de sorteo 657 e con DNI/NIE/Pasaporte

44077307S.
o 4º suplente  Iglesias Lustres, José Ramón, co número de sorteo 466 e con
DNI/NIE/Pasaporte 52497174L.

ANEXO II
Dirección
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A devanditas mesas electorais constituiranse e estarán abertas o vindeiro 26 de novembro de 2018
conforme ao seguinte calendario:
•

Mesa electoral do alumnado: Das 10:00h. (constitución) ás 12:00h., no hall principal, debaixo da
pantalla de proxección (artigos 43, 45 e 46 do Decreto 92/1988):
Procede.
Non procede, xa que non hai que renovar representante algún nestas
eleccións e/ou non hai candidaturas.
o O alumnado da mesa electoral ten xustificadas as ausencias durante a constitución e a apertura
da mesa.
o O voto será directo, segredo e non delegado, e non se admitirá o voto por correo. Cada persoa
electora fará constar na súa papeleta un nome menos das prazas dispoñibles no consello
escolar para este sector e para estas eleccións.
o Requirirase una identificación con fotografía (carné escolar ou DNI/NIE/Pasaporte) para
comprobar a identidade da persoa electora.
o O voto poderase emitir en calquera momento durante a apertura da mesa, se ben é certo, que
para facilita-la organización, solicitarase a cada un dos grupos á asistencia á mesma á vez.
Mesa electoral do profesorado: Das 12:05h. (constitución) ás 12:30h., na sala de profesorado (artigos
34, 35 e 37 do Decreto 92/1988):
o

•

Procede.
Non procede, xa que non hai que renovar representante algún nestas
eleccións e/ou non hai candidaturas.
o O voto será directo, segredo e non delegado, e non se admitirá o voto por correo. Cada persoa
electora fará constar na súa papeleta un nome menos das prazas dispoñibles no consello
escolar para este sector e para estas eleccións.
o Requirirase una identificación con fotografía (carné escolar ou DNI/NIE/Pasaporte) para
comprobar a identidade da persoa electora.
Mesa electoral do persoal de administración e servizos: Das 14:00h. (constitución) ás 15:00h. na
dirección do centro (artigos 47 e 49 do Decreto 92/1988):
o

•

Procede.
Non procede, xa que non hai que renovar representante algún nestas
eleccións e/ou non hai candidaturas.
o O voto será directo, segredo e non delegado, e non se admitirá o voto por correo. Cada persoa
electoral fará constar na súa papeleta un nome para estas eleccións.
o Requirirase una identificación con fotografía (DNI, NIE/Pasaporte) para comprobar a identidade
da persoa electora.
Mesa electoral das persoas responsables de alumnado (artigos 38, 40, 41 e 42 do Decreto 92/1988):
o

•

Procede.
Non procede, xa que non hai que renovar representante algún nestas
eleccións e/ou non hai candidaturas.
o Das 18:00h. (constitución) ás 20:30h., na dirección do centro.
o O voto será directo, segredo e non delegado, e non se admitirá o voto por correo. Cada persoa
electora fará constar na súa papeleta un nome menos das prazas dispoñibles no consello
escolar para este sector e para estas eleccións.
o
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•
•

o Requirirase una identificación con fotografía (carné escolar ou DNI) para comprobar a
identidade da persoa electora.
Finalizadas cada unha das votacións, procederase co escrutinio dos votos, que será público, e unha vez
realizado, levantarase acta para o seu envío á xunta electoral do centro.
A xunta electoral resolverá as dúbidas e reclamacións que se poidan formular.
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