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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA MESA ELECTORAL DE LES ELECCIONS A LA JUNTA DE
GOVERN DEL COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA DE
DATA 24 DE FEBRER DE 2020
ACTA0l/19
A Barcelona, a la seu del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, C/ Pujades, n°
350, a les 19:50 hores del dia 27 de novembre de 2019 es reuneixen les següents persones,
membres de la Mesa Electoral de les eleccions de la Junta de Govern del Col·legi Oficial
d1nfermeres i Infermers de Barcelona:
Sra. María Angeles Royo Mas

Col·legiada núm. 2725

Sr. Angel Camón Gómez

Col·legiat núm. 14770

Sra. Elena Sarmiento Escalante

Col·legiada núm. 67110

Actua com a Presidenta la Sra. María Ángeles Royo Mas i com a Secretaria la Sra. Elena
Sarmiento Escalante, d'acord amb el que disposa l'article 38 deis Estatuts col·legials.
Oberta la sessió per la Presidenta, i d'acord amb el que preveuen els Estatuts col·legials, la
Mesa pren per unanimitat deis seus membres els següents acords:
1) Aprovar el calendari electoral, d'acord amb el que estableix l'article 39 a) deis estatuts.
Publicació i Exposició del Cens Provisional:
Període per formular reclamacions resoecte del cens.
Període per sol·licitar la certificació per al vot per correu:

28 de novembre a 8 de desembre
de 2019
28 de novembre de 2019 al 15 de
febrer de 2020
11 de desembre de 2019

Publicació del Cens definitiu:
Resolució de les reclamacions i publicació del cens
definitiu
La mesa declara inhabils a efectes del procés electoral els 12 de desembre a 6 de gener de
dies 12 de desembre de 2019 a 6 de gener de 2020, 2020
d'acord a que la data de les eleccions ha estat escollida
a fi d'afavorir la participació de col·legiades i
col·legiats, així com l'optim desenvolupament del
procés electoral tenint en compte el períodes
vacacionals i de dies festius que impliquen desembre
iqener.
07 a 16 de gener de 2020
Presentació de candidatures:
Proclamació candidatures:
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Notificació de candidatures excloses:

22 de gener de 2020

Recursos contra candidatures excloses:

23 i 24 de gener de 2020

Resolució recursos candidatures excloses:

27 i 28 de gener de 2020

Finalització termini per sol·licitar vot per correu

15 de febrer de 2020

Data eleccions

24 de febrer de 2020

2) Publicar el cens electoral o /lista d'e!ectors provisiona!s, d'acord amb el que estab!eix
l'article 41 deis estatuts, durant un termini de deu dies a comptar des de dema, és a
dir, fins al 8 de desembre de 2019.
3) Donant compliment a l'article 44.3 deis estatuts coNegia!s, per tal de garantir la
custodia i seguretat del vot per correu, a suggeriment de la Secretaria de la Mesa, la
Mesa Electoral adopta la següent mesura: requerir al Notan· de Barcelona D. Ricardo
Manén Barce!ó, per tal que contracti un apartat de correus al efecte de controlar i
rebre tots els vots per correu emesos, el seu registre i la seva custodia fins el día de
les e!eccions en que en fara entrega en una urna sege!lada a la Mesa Electoral.

I sense més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió, de la que redacta la present acta que
es aprovada i subscrita per tots els assistents, en prava de conformitat.

Sra. María Ángeles Royo Mas
Presidenta

Sr. Ángel Camón Gómez
Vocal
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Sra. Elena Sarmiento Escalante
Secretaria

