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/ ACTA DE LA MESA ELECTORAL DE LES ELECCIONS A LA JUNTA DE GOVERN DEL
v COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA DE DATA 24 DE
FEBRER DE 2020

ACTA04/20

A Barcelona, a la seu del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, C/ Pujades, n°
350, a les 17:00 hores del dia 08 de gener de 2020 es reuneixen les següents persones:
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

Sr. Jaume Costa Navarro (substitut)

Col·legiat núm. 2873

Assisteix a la reunió el Sr. Albert Tort i Sisó, en la seva condició de President del Col·legi Oficial
d'Infermeres i Infermers de Barcelona, i la Sra. Maria Teresa Rubio Álvarez en la de Secretaria
de la Junta de Govern, en compliment i execució de l'acord de la Junta de Govern de data 15 de
novembre de 2019.
Ates que per raons personals l'actual Presidenta de la Mesa Sra. Maria Ángeles Royo Mas, ha
comunicat la impossibilitat de poder continuant assistint a les reunions de la mesa i els demes
actes electorals, incloent el mateix dia de les eleccions, ha presentat la seva renuncia.
D'acord amb la convocatoria d'eleccions a la Junta de Govern que s'han de celebrar el proper 24
de febrer de 2020, i amb motiu de la renuncia expressada, es procedeix al nomenament del seu
substitut qui exercira a partir d'ara com a President de la Mesa Electoral en substitució de la
Presidenta de la Mesa sortint.
."'-. En compliment de l'acord de la Junta de Govern, i ateses les renúncies de les persones inicialment
designades, el President, d'acord amb l'ordre establert a l'article 38 deis estatuts col·legials,
designa com a membre de la Mesa Electoral, amb els carrecs que els corresponen
estatutariament, la següent persona, col·legiada en actiu:
President:

Sr.

Jaume Costa Navarro

La persona designada accepta la seva designa i manifesta que no l'afecta cap incompatibilitat per
ser membre de la Mesa, en especial que no són membres de la Junta de Govern ni formen part
de cap candidatura a les eleccions.
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Amb la substitució del membre de la mesa, d'acord amb l'ordre establert a l'article 38 deis estatuts
col·legials, queda conformada la Mesa Electoral, amb els carrecs que els corresponen
estatutariament, la següents persones, col·legiades i col·legiats en actiu:
President:

Sr.

Jaume Costa Navarro

Secretaria:

Sra.

Elena Sarmiento Escalante

Vocal:

Sr.

Ángel Camón Gómez

I sense més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió, de la que es redacta la present acta que
es aprovada i subscrita per tots els assistents, així com es certifica per la Secretaria de la Junta
de Govern amb el vist i plau del President del Col·legi Oficial d1nfermeres i Infermers de
Barcelona, en prova de
ormitat.

Sr. Jaume Cost Navarro
President

Sr. Ángel Camón Gómez
Vocal

Sra. Elena Sarmiento Escalante
Secretaria

RENUNCIA
Sra. María Ángeles Royo Mas

CERTIFICO

Sra. Maria Teresa Rubio Álvarez
Secretaria de la Junta de Govern
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