Reunida la Junta Electoral el CEIP Es Puig de Lloseta, el dimarts 9 de novembre de
2021, i celebrat el sorteig per designar als i les pares/mares o tutors/es legals i els/les
seus/es respectius/ves suplents que formaran part de la mesa electoral, per la qual
cosa, amb el llistat del cens electoral numerat de principi a fi i amb un total de 794
pares i mares d'alumnes inscrits, resultant elegits/des:
08:30 a 09:30

13:30 a 14:30

17:00 a 18:00

Vocals
titulars:
(2)

- Margalida Gàlvez Pàrraga 0296 - Anup Narain Menda 0474
- Javier Mansilla Méndez 0449
- Jaime Seguí Morro 0717

- Yolanda Gutiérrez Rosa 0358
- Raquel Contreras Barrio 0197

Vocals
suplents:
(2)

- Patri Mulet Dasi 0511
- Sebastià Perelló Martorell 0571 - Cristina Ramon Molinas 0619
- Mª Magdalena Oliver Picó 0546 - Francesca Horrach Coll 0370
- Àfrica Lorente Horrach 0438

Pel que fa a les candidatures presentades al centre, una vegada comprovat per tots els
membres de la Junta Electoral que els/les candidats/es estan degudament inscrits/es
en el cens electoral i que compleixen totes la normativa vigent, la Junta proclama
com a candidats/es a:
- Raul Abril Hervàs
- Maria Magdalena Lladó Femenias
- Silvia Muñoz Arreza
- Myriam Navarro Sabido
Eleccions: Les eleccions es faran el dimarts, 30 de novembre. La Junta Electoral,
estableix per tal de facilitar que les famílies puguin acudir al centre a votar, el següent
horari dividit en tres torns d’una hora cada una:
- De les 08:30 a les 09:30 hores.
- De les 13:30 a les 14:30 hores.
- De les 17:00 a les 18:00 hores.
Les votacions es faran a l’entrada de l’edifici d’alt.

També podeu exercir el vostre vot per correu sol·licitant-ho abans del proper 29 de
novembre, passant per la Secretaria del Centre a recollir la papereta i els sobres. La
Junta Electoral, pel que fa al vot per correu, estableix el següent:
Aquelles persones que no puguin acudir a votar al centre el dia i les hores establertes,
podran exercir el seu dret de vot acudint a la secretaria del centre a recollir la
papereta de vot, a partir del dia 19 de novembre. Després, l’hauran de presentar a la
mateixa secretaria, abans de les 14:00 hores del dia 29 de novembre. La papereta,
degudament emplenada, s’ha de lliurar dins un sobre tancat, i dins un altre sobre, que
anirà tancat i signat per la persona que vota, s’hi adjuntarà una fotocòpia del DNI de
la persona que exerceix el seu dret a vot.
Miquel Bujosa Bestard
President de la Junta Electoral.

