A LA MESA ELECTORAL DEL COL·LEGI OFICIAL D'INFERME-RES..i�;:-::::-:::::-:----- _ REGISTRE
INFERMERS DE BARCELONA
••

1

Data: 2f(2 '20<b
Sortida núm.:
Data:

Paola Galbany Estragués amb DNI

1 .

, i domicili a efectes de notificació
, tel
actuant en .nom i
i adre9a electrónica,
representació de la candidatura "INFERMERES 2020" en les eleccions a la Junta
de �overn del Col·legi Oficial d'lnfermeres i lnfermers de Barcelona celebrades
el 24 de febrer de 2020, compareix i

EXPOSA
1.- Que en data 26 de febrer de 2020 ens ha estat notificada per correu electrónic,
la resolució 01/20 de la Mesa Electoral per la qual s'estima l'escrit d'impugnació
presentat per la candidatura "INFERMERES 2020" el passat 25 de febrer, contra
l'acta 14/20 d'escrutini de la Mesa electoral.
. 11.- Que en els punts 2 i 3 de la part decisoria de. l'esmentada resolució, es resol
que en presencia deis representants de les candidatures apoderats i/o
interventors ·es revisin els sobres que contenen els vots per correu emesos amb
la modalitat certificada de "correu express" i que es procedeixi a validar la
documentació que contenen, efectuar �I recompte i que aquest s'incorpori el
resultat a l'escrutini final i es proclami de nou el resultat de la votació, convocant
per a �quest acte a les candidatures i designen per aquestes actuacions el
divendres 28 de febrer a les 9:30 h
111.- Que, la candidatura "INFERMERES 2020" que represento, en la mesura que
la Mesa Electoral va designar el Notari de Barcelona Sr. Ricardo Manén Barceló
per tal de contractar un apartat de correus a l'efecte de controlar i rebre els vots
per correu emesos, el seu registre i al seva custodia fins el dia de les eleccions
en que es faria entrega en una urna segellada a la Mesa Electoral, considera
imprescindible la presencia del Notari Sr. Ricardo Manén Barceló durant totes les
actuacions que es duran a terme el divendres 28 de febrer a les 9:30 hores, per
tal que vetlli pel seu correcte desenvolupament i en doni te:·
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Per tot Fexposat, A LA MESA ELECTORAL

Entrada núm.:

Data: Z�l2t2.o2.D
Sortida núm.:
Data:

SOL: LICITA: que tingui per presentat aquest escrit, l'admeti i en llurs mérits, i
com _millor pro"cedeixi en dret i millor s'ajusti a l'objectiu de defensar els drets de
les persones que va�en emefre el seu yot.per correu per �quest mija, acordi:
•

Requerir al Notari de Barcelona Sr. �icardo Manén Barceló, perqué
assisteixi i vetlli pel correcte desenvolupament de totes les actuacions que
com a conseqüéncia de la resolució de la Mesa electoral 01/20 de 26 de
febrer de 2020, s'han de dura terme el divendres 28 de febrer a les 9:30
hores, des de la validació de la documenta�ió que contenen els sobres
amb els vots enviats per modalitat "correu express", durant el recompte i
fins a l'escrutini final i la proclamació del nou el resultat de la votació i
redacció de l'acta d'escrutini i en doni fé.

Signat

Paola Galbany Estragues
Barcelona, a 27 de febrer de 2020

'{lOl

