Preguntes freqüents sobre el procés d'eleccions a consells escolars de centres
Resolució de 4 d'octubre de 2021, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, sobre la convocatòria d'eleccions a consells escolars de
centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, any 2021 (DOGV Num. 9190 / 07.10.2021)

Núm. Pregunta freqüent (FAQ)
1
Obligatorietat de la
celebració d’eleccions a
consells escolars

Resposta
Les eleccions a consells escolars se celebraran el 18 de novembre de 2021 i la seua celebració és obligatòria per a
aquells centres als quals resulta d'aplicació el Decret 93/2016, això és, als centres sostinguts amb fons públics que
impartisquen segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació especial, educació secundària obligatòria,
batxillerat, formació professional, ensenyaments de règim especial i educació de persones adultes. Així mateix, serà
aplicable a les escoles infantils de primer cicle de titularitat de la Generalitat. Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació
d'aquest decret els centres compresos en l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana
(ISEACV) i els centres integrats de formació professional.
NOTA:
- Ha d'efectuar-se la votació per a l'elecció de la representació del sector de les famílies fins i tot i quan només s'haja
presentat candidatura per l'AMPA del centre i aquesta compte amb el nombre mínim de candidats.
- Ha d'efectuar-se la votació fins i tot quan el nombre de persones candidates siga igual o inferior al nombre de
representants que hagen de triar-se.
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Unitats de centre

- A l'efecte de computar el nombre d'unitats, es consideraran totes les unitats existents en el moment d'emplenar la
informació (creades, més habilitades), i procedirà el seu increment o reducció, segons corresponga en el moment de la
renovació.
- Computen el nombre d'unitats autoritzades, sense que resulte rellevant que aquestes es troben o no en
funcionament.
- En les EOI es tindran en compte, a efectes del nombre d'unitats, els grups curriculars autoritzats.
- Als col·legis públics d'Educació Primària en què s'impartisca el primer cicle de l'ESO, les unitats de primer cicle d'ESO
no computen com a unitats del centre a efectes de la composició del consell escolar. En aquest cas, resulta aplicable

l'art. 4.6 Decret 93/2016, per la qual cosa l'alumnat del primer cicle d'ESO tindrà una persona representant en el consell
escolar del centre i s'incrementa en un, tant el nombre de representants del professorat, com el de les famílies.
- En els centres d’FPA el nombre d'unitats serà el que s’estableix segons el catàleg de títols.
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Col·legis Rurals Agrupats
(CRA)

La Junta Electoral té competència per a establir les normes de votació en els diferents aularis amb l'objectiu de
fomentar la màxima participació de tots els sectors de la comunitat educativa. El recompte, actes i proclamació de
candidats electes es realitzarà en la seu oficial del CRA. Cada inspector supervisarà l'actuació en aquest tipus de
centres.
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Col·legis públics
Les unitats de primer cicle d'ESO en centres de primària realitzaran les seues eleccions en urnes, censos i candidatures
d'Educació Primària en què separades (art. 15.11, 16.9 i 17.2 Decret 93/2016)
s'impartisca el primer cicle
de l'ESO

5

Centre que inicialment és
una Secció d’IES y que es
constitueix com IES
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Centre en procés d’extinció Atés que les persones elegides en els processos electorals ordinaris per a formar part del consell escolar exerciran el
o tancament
seu mandat durant un període 4 anys (art. 4.1 del Decret 93/2016) i no està prevista la pròrroga del Consell Escolar en
cas que el centre es trobe incurs en procés d'extinció o tancament, el centre haurà de celebrar el procés electoral.
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Composició del consell
escolar

El caràcter diferenciador i definitiu es produeix amb la publicació en el DOGV del Decret de creació. Fins a la publicació
d'aquest decret continua amb la composició de Secció d'IES.

Art. 3 Decret 93/2016: la composició dels consells escolars dels centres sostinguts amb fons públics, s’ajustarà al que
disposen les lleis orgàniques en vigor i la resta de normativa que els siga aplicable.
NOTA:
- Vegeu el que s'estableix a l’Annex I (centres públics) i a l’Annex II (centres privats) de la Resolució de 4 d’octubre de
2021, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, sobre la convocatòria d'eleccions a consells escolars
de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, any 2021.
- El Decret 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l'organització i el funcionament dels centres
públics que imparteixen ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional deroga el
Decret 234/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià i aquelles disposicions d'igual o inferior rang que s'opose a
aquell. L'article 27 del Decret 252/2019 regula la composició dels consells escolars d'aquests centres, amb
independència del nombre d'unitats que presenten, per la qual cosa, en l'actual procés electoral, es procedirà a efectuar

la renovació parcial (primera o segona meitat) que corresponga a cada centre, en els termes previstos en els Annexos
I-B i I-C de la Resolució de 4 d'octubre de 2021, realitzant-se les correccions escaients en el nombre de consellers a
triar de manera que la composició efectiva del consell escolar (nombre de consellers i representativitat per sectors)
responga al que es disposa en l’esmentat article 27 del Decret 252/2019.
- El Decret 253/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l'organització i el funcionament dels centres
públics que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil o d'Educació Primària deroga el Decret 233/1997, de 2 de
setembre, del Govern Valencià i aquelles disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen a aquell. L'article 25 del
Decret 253/2019 introdueix diverses modificacions en la composició dels consells escolars atés el nombre d'unitats
que presente el centre, per la qual cosa, en l'actual procés electoral, es procedirà a efectuar la renovació parcial
(primera o segona meitat) que corresponga a cada centre, en els termes previstos en els Annexos I-B i I-C de la
Resolució de 4 d'octubre de 2021, realitzant-se les correccions escaients en el nombre de consellers a triar, de manera
que la composició efectiva del consell escolar (nombre de consellers i representativitat per sectors) responga al que
es disposa en l’esmentat article 25 del Decret 253/2019.
- El Decret 57/2020, de 8 de maig, del Consell, de regulació de l'organització i el funcionament dels conservatoris
professionals de Música i de Dansa dependents de la Generalitat deroga totes aquelles disposicions del mateix rang o
inferior que s'oposen al que estableix aquest decret. L'article 20 del Decret 57/2020 introdueix diverses modificacions
en la composició dels consells escolars dels conservatoris en funció del nombre d'alumnes del centre, per la qual cosa,
en l'actual procés electoral, es procedirà a efectuar la renovació parcial (primera o segona meitat) que corresponga a
cada centre, en els termes previstos en els Annexos I-B i I-C de la Resolució de 4 d'octubre de 2021, realitzant-se les
correccions escaients en el nombre de consellers a triar, de manera que la composició efectiva del consell escolar
(nombre de consellers i representativitat per sectors) responga al que es disposa en l’esmentat article 20 del Decret
57/2020.
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Renovació del consell
escolar

Art. 4 Decret 93/2016: el consell escolar es renovarà per meitats cada dos anys. El nombre de representants a elegir en
cada renovació serà el que corresponga a cada tipus de centre, segons la normativa que els siga aplicable. Vegeu el
que s'estableix a l’Annex I (centres públics) i a l’Annex II (centres privats) de la Resolució de 4 d’octubre de 2021, de la
Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, sobre la convocatòria d'eleccions a consells escolars de centres
docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, any 2021.
En els centres en què es constituïsca per primera vegada el consell escolar, s’elegiran tots els membres de cada sector
d’una vegada. Si és un any imparell, la primera renovació parcial posterior a la constitució del consell escolar, es
realitzarà dos anys després de la seua constitució i s’elegiran els llocs corresponents a la primera meitat, que afectarà
aquells representants que han obtingut menys vots en l’elecció anterior, segons els resultats recollits en l’acta

corresponent. Si és un any parell, caldrà fer un procés extraordinari i les i els representants elegits en aquest procés
exerciran les seues funcions durant un any, fins al següent procediment ordinari d’elecció.
NOTA:
- Només s’omplirà l’apartat «renovació total d’un sector» dels Anexos IV-D i IV-E quan no existisquen reserves ni
consellers a renovar en la meitat corresponent al sector.
- En cas que existisca un sector buit, es triaran tots els/les consellers/es del sector corresponents a la meitat a renovar.
- Les persones candidates no elegides en el procés electoral poden substituir les vacants de qualssevol de les dues
meitats.
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Procediment per a cobrir
vacants al consell escolar

Art. 5 Decret 93/2016: 1. La persona representant que abans de la finalització del període de quatre anys per al qual
van ser elegida deixe de complir els requisits necessaris per a pertànyer al consell escolar o dimitisca, produirà una
vacant que serà coberta per la següent persona candidata més votada en les últimes eleccions que s’hagen realitzat.
2. Les persones que s’incorporen al consell escolar mitjançant el procediment de substitució finalitzaran el seu mandat
quan haja de finalitzar el de la persona electa a la qual han substituït.
Situacions que donen lloc a la substitució de consellers/eres (entre d’altres):
- Una persona representant del professorat es designa com a cap d'estudis
- Una persona representant del professorat obté una comissió de serveis en un altre centre i cessa, en conseqüència,
en el centre d'origen. Amb la tornada al seu centre d'origen no recupera la seua condició de conseller. El personal
docent en comissió de serveis té la consideració d'elector i elegible en el centre on presta servei efectiu.
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Junta electoral

Situacions que NO donen lloc a la substitució de consellers/eres (entre d’altres):
- Una persona representant del professorat es troba en situació de llicència per malaltia o maternitat/paternitat.
Art. 7 Decret 93/2016: 1. En cada centre es constituirà una junta electoral d’acord amb el calendari que es determine
en la resolució de la convocatòria dels processos electorals ordinaris que dicte la direcció general competent en la
matèria o l’autorització de la direcció territorial per als processos electorals extraordinaris. Les juntes electorals es
constituiran en la primera meitat del mes d’octubre; als processos ordinaris, la data en què hauran d’estar constituïdes
es fixarà en la convocatòria d’eleccions.
2. En els centres públics la junta electoral estarà composta per la Direcció del centre, que exercirà la Presidència, una
persona en representació del professorat, que actuarà amb funcions de Secretaria, una en representació de les
famílies, una en representació del personal d’administració i serveis i una de l’alumnat en els centres en què aquest

sector estiga representat amb veu i vot. Totes les persones titulars de la junta electoral, a excepció de la Presidència,
seran elegides per sorteig entre les ixents del consell escolar i en cas de no ser possible, s’elegiran per sorteig entre les
inscrites en el cens. Les suplències seran elegides per sorteig entre les persones inscrites en els censos
corresponents. Quan per causa justificada, alguna de les persones elegides per sorteig no puga formar part de la junta
electoral, podrà formar-ne part la persona voluntària del sector corresponent, sempre que reunisca els requisits
necessaris. Si hi ha més d’una persona voluntària, es dirimirà per sorteig. D’altra banda, en els centres on l’única
persona docent siga la titular de la direcció, exercirà les funcions de la Secretaria una de les altres persones integrants
de la junta, designada per elles.
3. En consideració al tipus de centre, en el cas que no hi haja representació de les famílies, per no existir aquest sector,
el nombre de les representants de l’alumnat que formaran part de la junta serà de dos. Així mateix, en els centres en
què el sector de l’alumnat no estiga representat amb veu i vot, el nombre de persones representants de les famílies que
formarà part de la junta, serà de dos.
4. En els centres de nova creació i en les escoles infantils de primer cicle, el sorteig per a designar els membres de la
junta electoral es realitzarà entre les persones inscrites en els respectius censos electorals.
5. En els centres privats concertats s’actuarà de la mateixa manera, però també formarà part de la junta electoral la o
el titular del centre o persona que el represente.
6. Les persones que ocupen la Direcció dels centres organitzaran, en acte públic o en presència del consell escolar del
centre i amb les degudes garanties de publicitat i igualtat, el sorteig de les persones components, titulars i suplents, de
la junta electoral, per a això, hauran de tindre elaborats els censos electorals que posteriorment seran aprovats per la
junta. La realització del sorteig per a l’elecció de les persones membres de la junta electoral es publicarà al tauler
d’anuncis del centre amb una antelació mínima de 7 dies naturals. La Direcció del centre adoptarà, així mateix, totes les
mesures preparatòries que calguen per a facilitar el procés electoral.
7. La junta electoral s’ocuparà d’organitzar el procediment d’elecció dels membres del consell escolar en les condicions
que millor asseguren la participació de tots els sectors de la comunitat escolar.
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Designació directa de la
persona representant de
l’associació (AMPA i
alumnat) amb major

NOTA: vegeu el calendari orientatiu d’actuacions (Annexe III) de la Resolució de 4 d'octubre de 2021, de la Direcció
General d'Innovació Educativa i Ordenació, sobre la convocatòria d'eleccions a consells escolars de centres docents no
universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, any 2021.
Art. 8.1 Decret 93/2016: a) La junta electoral, després de la proclamació de les candidatures electes, sol·licitarà a
l’associació de mares i pares de l’alumnat, legalment constituïda i amb més representativitat, la designació de la
persona que els represente en el consell escolar. L’associació de mares i pares haurà de comunicar-ho a la junta
electoral abans de la constitució del consell escolar. En cas que l’associació de mares i pares no designe la persona

representativitat
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13
14

Presentació de
candidatures

representant en aquest termini, les que ho són del sector de les famílies seran elegides totes per votació i no es podrà
dur a terme aquesta designació fins al següent procés electoral. Aquestes associacions hauran d’estar inscrites en el
Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana, cosa que certificaran davant de la junta electoral mitjançant una
còpia de la resolució d’inscripció.
b) En cas que hi haja més d’una associació de mares i pares de l’alumnat en el centre, tindrà més representativitat
l’associació que haja obtingut més nombre de vots en les candidatures per l’associació presentades.
NOTA:
- El que es disposa en l'article 8.1 Decret 93/2016 s'aplica a la designació del representant de l'alumnat, si escau, per
part de l'associació de l'alumnat més representativa en el centre.
Art. 9 Decret 93/2016 (vegeu el calendari orientatiu d’actuacions): 1. Una vegada constituïda la junta electoral, aquesta
aprovarà i publicarà en el tauler d’anuncis del centre els censos electorals en el termini màxim de tres dies lectius.
2. Després de la publicació dels censos, s’obrirà el termini d’admissió de candidatures, prèviament determinat per la
junta electoral i que serà, almenys, de 10 dies lectius. Transcorregut aquest termini, es procedirà a publicar en el tauler
d’anuncis del centre la llista provisional de persones candidates. Entre el dia de publicació de la llista provisional de
candidatures i la data de les votacions hauran de transcórrer, com a mínim, 10 dies lectius.
3. Contra aquesta llista provisional, es podrà reclamar dins dels dos dies lectius següents al de la seua publicació. La
junta electoral resoldrà les reclamacions que s’hagen presentat dins dels dos dies lectius immediatament posteriors i
publicarà en el tauler d’anuncis del centre la llista definitiva de persones candidates.
4. Contra les decisions de la junta, quant a la proclamació de candidatures, es pot interposar un recurs ordinari davant
de la direcció territorial d’educació respectiva, la resolució del qual posarà fi a la via administrativa.

NOTA:
- S'han habilitat models de candidatures independents per a la representació de l'alumnat (Annex IV-B3) i les famílies
(Annex IV-B4).
Nombre de representants a Art. 10.3 Decret 93/2016: cada persona electora podrà fer constar en la seua papereta un màxim de dos terços del
elegir en la papereta de
nombre total de les persones representants a triar del sector corresponent en el consell escolar. Si el nombre resultant
votacions
és decimal, es prendrà el següent nombre enter.
Mesa electoral
Art. 13 Decret 93/2016: 1. El dia de les eleccions es constituiran meses electorals per a l’elecció del professorat, de les
famílies i de l’alumnat, previstes en els articles 15.4, 16.4 i 17.4 d’aquest decret.
2. Les persones titulars i suplents de les meses electorals de les famílies i de l’alumnat, seran triats per sorteig públic
entre les inscrites en els respectius censos, que es realitzarà almenys amb cinc dies lectius d’antelació al de la votació.
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Vot no presencial
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Substitució de les urnes
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Persones electores y
elegibles

Quan per causa justificada, alguna de les persones elegides per sorteig no puga formar part de la mesa electoral, en
podrà formar part la persona voluntària del sector corresponent, sempre que reunisca els requisits necessaris. Si n’hi
ha més de una, es dirimirà per sorteig.
3. No podran formar part de les meses electorals les persones que hagen presentat candidatura pel sector
corresponent ni les que formen part de la junta electoral, a excepció de la direcció del centre.
Art. 14 Decret 93/2016: 1. Les famílies podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa electoral del centre
per correu certificat o lliurant-lo a la Direcció del centre o a la mesa, mitjançant missatger, familiar o mandatari, abans
de la realització de l’escrutini. A aquest efecte, la junta electoral de cada centre els informarà oportunament i els
remetrà la papereta de vot i les instruccions corresponents, que inclouran el nombre màxim de persones candidates
que poden ser votades. També podran utilitzar aquesta modalitat de vot no presencial el personal d’administració i
serveis, el personal d’atenció educativa complementària i el professorat que, per malaltia o altres motius justificats, no
puga estar presents en l’acte de la votació.
2. Per a garantir el secret del vot, la identitat de la persona votant i evitar possibles duplicitats, s’utilitzarà el sistema de
doble sobre. El sobre exterior es dirigirà per correu certificat a la mesa electoral corresponent, o bé, es podrà lliurar,
almenys, a partir dels cinc dies lectius anteriors al de la votació, a la Direcció del centre que el custodiarà fins al seu
lliurament a la mesa electoral. El dia de les eleccions també es podrà lliurar davant la mesa electoral. El sobre
contindrà firma manuscrita i coincident amb la firma que apareix en el document d’identificació que aporte, fotocòpia
del DNI o d’un altre document acreditatiu equivalent, i un segon sobre en blanc i tancat en l’interior del qual s’haurà
inclòs la papereta de vot. A part d’aquest sistema, la mesa electoral podrà acceptar altre tipus de vot no presencial en
el qual s’identifique fefaentment a la persona votant.
3. En cas que el sobre a què es refereix el paràgraf anterior es lliure a la Direcció del centre, aquesta expedirà un
document amb un «he rebut» com a justificant de l’entrega i, elaborarà una relació detallada amb el nom i cognoms de
les persones votants que serà lliurada a la mesa electoral, junt amb tots els sobres, abans de l’escrutini.
4. La mesa electoral comprovarà que les persones votants que utilitzen la modalitat de vot no presencial, estan
incloses en el cens electoral. Els vots rebuts una vegada finalitzat l’escrutini no seran tinguts en compte
NOTA:
- Amb l'objectiu d'aconseguir la màxima participació possible, l'alumnat d’FPA podrà utilitzar el vot no presencial.
El centre comptarà amb un element semblant que puga utilitzar-se com a urna. Abans d'iniciar les votacions, es
precintarà en presència de tots els membres de la mesa electoral.
Art. 4.5 Decret 93/2016: seran persones electores i elegibles totes les que ho són de la comunitat escolar dels sectors
professorat, família, alumnat, personal d’administració i serveis i personal d’atenció educativa complementària, però
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Elecció de les persones
representants del
professorat

Elecció de les persones
representants de les
famílies

només podran ser elegits per un sector determinat. A aquests efectes, les persones de la comunitat escolar que
formen part de més d’un sector, només podran ser candidates i candidats a representar un dels sectors.
Art. 15 Decret 93/2016: 1. Les persones representants del professorat en el consell escolar seran triades pel claustre
entre les que l’integren. El vot serà directe, secret i no delegable.
2. Seran persones electores totes les que ho són del claustre. Serà elegible el professorat que haja presentat la seua
candidatura davant de la junta electoral.
[...]
7. L’exercici d’un càrrec directiu es considera incompatible amb la condició de persona representant electe del
professorat en el consell escolar del centre. Qui estiga en el cas de concurrència de dues designacions haurà d’optar
per l’exercici d’un dels llocs i es procedirà a cobrir el lloc que deixe vacant pels procediments legalment establits.
8. El professorat dels centres públics que presta serveis en més d’un centre docent, votarà i podrà ser elegit en el
centre on estiga adscrit.
9. El professorat dels centres privats concertats que presta serveis en més d’un centre docent, votarà i podrà ser elegit
en el centre on preste més dedicació horària.
10. En cas que en un centre hi haja alguna persona representant del professorat absent per incapacitat laboral
transitòria, permís o llicència, seran persones electores tant aquesta persona com la seua substituta. No obstant això,
el professorat que realitze la substitució no serà elegible.
NOTA:
- Els membres de l'equip directiu no poden presentar-se com a representants, perquè la seua representació en el
consell escolar ja està assegurada. La seua candidatura requereix la prèvia renúncia al càrrec directiu.
- En els centres privats que compten amb unitats concertades i no concertades, formen part del cens del sector docent
el professorat que impartisca docència en alguna de les unitats concertades.
- El professorat interí amb vacant tindrà la consideració d'elector i elegible.
Art. 16 Decret 93/2016: 1. El dret a ser persona electora i elegible correspon a la mare i al pare o, si escau, a qui té la
tutoria de l’alumnat matriculat, per tant, hauran de figurar en el cens. Cada persona electora emetrà un sol vot,
independentment del nombre de fills i filles que tinguen escolaritzats en el centre. Les associacions de mares i pares
legalment constituïdes podran presentar candidatures diferenciades, tal com es recull en l’article 9, apartat 5 d’aquest
decret.
2. En els casos en què la pàtria potestat dels fills i filles es trobe atribuïda a un sol dels progenitors, la condició de
persona electora i elegible li correspondrà exclusivament a aquesta.
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Elecció de les persones
representants de l’alumnat

NOTA:
- Si no figurara en el cens electoral el DNI del pare, mare o representant legal de l'alumnat, el president de la mesa
comprovarà fefaentment la seua identitat i inclusió en el cens i prendrà nota del DNI.
- En els centres privats que compten amb unitats concertades i no concertades, formen part del cens del sector
famílies, els pares, mares o representants legals de l'alumnat matriculat en ensenyament concertat.
Es diferencien tres situacions:
1) Alumnat de tercer cicle d'educació primària de col·legis públics (art. 4.7 Decret 93/2016): estarà representat en el
consell escolar del centre, amb veu però sense vot. La seua elecció no es realitzarà dins dels processos ordinaris o
extraordinaris establits. L'elecció haurà de realitzar-se anualment abans del 31 de desembre de l'any natural en el qual
s'inicia el curs acadèmic i seran persones electores i elegibles l'alumnat d'aquest cicle en els següents termes:
a) En els centres amb més de nou unitats, tres persones.
b) En els centres amb nou unitats o menys, dues persones.
2) Alumnat de primer cicle d'ESO impartit en centres de primària de col·legis públics (art. 4.6 Decret 93/2016):
l'alumnat d'aquest cicle educatiu tindrà una persona representant en el consell escolar del centre. En aquest cas
s'incrementarà en un, tant el nombre de representants del professorat com el de les famílies.
3) Alumnat d'ESO en general (art. 17 Decret 93/2016): seran persones electores i elegibles l'alumnat matriculat en el
centre a partir de primer d'ESO i que figuren en el cens. L'elecció es produirà entre les persones que hagen presentat la
seua candidatura i aquesta haja sigut admesa per la junta electoral. Les associacions de l'alumnat, les federacions i les
confederacions d'associacions de l'alumnat legalment constituïdes podran presentar candidatures diferenciades.
Art. 27 Decret 252/2019, de 29 de novembre, del Consell: el consell escolar dels centres públics estarà integrat per
quatre representants de l'alumnat, dels quals, si escau, una o un serà designat per l'associació de l'alumnat més
representativa en el centre.
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Elecció de les persones
representants del PAS

NOTA:
- L'alumnat matriculat en règim d'educació a distància són electors i elegibles.
- En els centres privats que compten amb unitats concertades i no concertades, formen part del cens del sector
alumnat aquells que estiguen matriculats en ensenyament concertat.
Art. 18.1 Decret 93/2016: la persona representant del PAS serà triada pel personal que realitza en el centre docent
funcions d'aquesta naturalesa, sempre que estiga vinculada al centre o a l'ajuntament corresponent per una relació
jurídica administrativa o laboral. Tot el personal d'administració i serveis del centre docent que complisca els requisits

indicats té la condició d'elector i elegible.
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Elecció de les persones
representants del PAEC

Horari de les meses
electorals dels
representants de les
famílies

Horari de les meses
electorals dels

NOTA:
- El personal de neteja del centre, que depén directament de l'Ajuntament, és elector i elegible quan tinga una relació
jurídica administrativa o laboral directa amb la Conselleria o ajuntament.
- Els fisioterapeutes i els educadors d'educació especial de centres ordinaris en els quals no existisquen unitats
específiques, així com els educadors d'educació infantil en els centres amb aules experimentals de 2-3 anys tenen la
consideració d'electors i elegibles en el sector PAS.
- El personal SPE o els Gabinets Municipals no són electors ni elegibles en cap sector.
Art. 19.1 Decret 93/2016: en els centres específics d’educació especial i en aquells que tinguen unitats d’educació
especial formarà part també del consell escolar una persona representant del personal d’atenció educativa
complementària que serà elegida pel personal que realitza en el centre docent funcions d’aquesta naturalesa, sempre
que estiga vinculada al centre per relació juridico administrativa o laboral. Tot el personal d’atenció educativa
complementària del centre docent que complisca els requisits indicats té la condició de persona electora i elegible.
2. A l’efecte de participar el personal d’atenció educativa complementària en el consell escolar, les aules de
comunicació i llenguatge s’assimilaran a unitats d’educació especial.
NOTA:
- Les aules de suport a la integració de centres privats concertats i els centres d'escolarització preferent no es
considera que compten amb unitats d'educació especial, per la qual cosa no els correspon l'elecció d'un representant
del sector PAEC.
- El personal SPE o els Gabinets Municipals no són electors ni elegibles en cap sector.
Art. 16.7 Decret 93/2016: l’elecció de les persones representants de les famílies es realitzarà en horari compatible amb
la jornada laboral ordinària i aprovat per la junta electoral. En les instruccions que es proporcionaran en cada
convocatòria es donaran les pautes perquè es facilite el dret al vot de les famílies, tenint en compte les
característiques de cada centre i el seu horari escolar. L’horari en què es podrà votar haurà de ser com a mínim de 4
hores.
NOTA:
- No es pot realitzar l'elecció dels representants de les famílies en dues sessions o períodes diferenciats.
Art. 17.7 Decret 93/2016: per facilitar la votació de l’alumnat, els centres organitzaran una planificació horària per al dia
de les eleccions per tal que tot l’alumnat puga exercir el seu dret a votar.

25

representants de l’alumnat
Protecció de dades

En compliment de la normativa sobre protecció de dades, no s'inclouran en les actes ni annexos del present
procediment informació que afecte a persones protegides. Així mateix, totes les dades que es publiquen s'ajustaran a
la DA 7 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, que
estableix els mecanismes d'identificació dels interessats en les notificacions per mitjà d'anuncis i publicacions d'actes
administratius.

