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ACTA NÚMERO 5

REUNIÓ DE LA MESA ELECTORAL
DEL COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERIA DE BARCELONA
21 de desembre de 2006

Reunió celebrada a la seu del Col·legi Oficial d'lnfermeria de Barcelona, carrer
d'Alcoi núm. 21, de Barcelona, a les 17'30 hores, a la qual hi han assistit les
persones que es relacionaran tot seguit:
Sr. JOAQUÍN RALLO BLASCO, President de la Mesa Electoral.
Sra. CELIA MARIA ORTEGA CEJAS, Secretaria de la Mesa electoral.
Excusa la seva assisténcia per raons d'índole familiar el Sr. JOSÉ M. RUIZ
YANGUAS, Vocal i tercer membre de la Mesa.
el President es declara la valida constitució de la reunió de la Mesa electoral,
sense que cap deis assistents formuli cap protesta o reserva.
per unanimitat, els membres de la Mesa electoral prenen els

ACORDS
Primer.- Sobre la celebració de la votació.
Efectuades les consultes a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques i al
Consell de Col·legis de Diplomats en lnfermeria de Catalunya, sobre la
possibilitat prescindir de la celebració de l'acte de la votació, i havent rebut
resposta d'aquesta última entitat, aquesta Mesa electoral, valorant els termes
de la mateixa i la resta de qüestions de temporalitat i oportunitat implicades en
aquesta decisió, conclou que la solució més adequada per tal de protegir
íntegrament els drets a la votació deis col·legiats i els dret a ser elegits deis
membres de la candidatura presentada és mantenir la celebració de la votació
prevista per al dia 24 de gener de 2007, malgrat !'especial circumstancia que
suposa l'existéncia d'una única candidatura.
En aquest sentit, s'ha valorat que, tot i que la decisió de prescindir de la votació
podría ser admissible en dret en aquesta situació, la celebració de mateixa,
encara que hagi esdevingut un acte purament formal, és la solució més
ajustada a la normativa estatutaria i la recomanada pel criteri de prudencia,
davant la impossibilitat de garantir absolutament la validesa d'una actuació que
s'aparti de la literalitat deis Estatuts.
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En conseqüéncia, s'acorda per unanimitat deis membres de la Mesa Electoral
la celebració de l'acte de la votació previst per al dia 24 de gener de 2004, tal
com s'havia acordat en la convocatoria de les eleccions, en estricte compliment
del que disposen els Estatuts.
Segon.- Comunicació de la decisió de la Mesa Electoral sobre la
celebració de la votació a la Junta de govern actual i a la candidatura
presentada.
Als efectes de qué es puguin adoptar les mesures institucionals pertinents i de
qué s'organitzi la celebració de la votació de la forma adient, la Mesa decideix
comunicar tant a la Junta de govern, com als membres de la candidatura única
presentada a les eleccions, la decisió de mantenir la celebració de la votació en
els termes previstos per la convocatoria i pels Estatuts, per tal que si ho
estimen pertinent puguin transmetre als col·legiats la informació corresponent.
Tercer.- Distribució del cens en taules i urnes per a la votació.
Atés que, per l'existéncia d'una única candidatura presentada i proclamada,
l'acte de la votació es desenvolupara d'acord amb unes especials
circumstancies que inviten a pensar en una participació limitada deis electors,
revoquem expressament l'acord adoptat en aquesta materia en la sessió de 21
de novembre de 2005, com a Acord Cinqué, i a efectes de l'organització de
l'acte electoral acordem que:
Només hi hagi tres taules i tres urnes:
a) Taula i urna núm. 1, per als vots per correu.
b) Taules i urnes núm. 2 i 3, per als vots presencials.
Quart.- Sobre les paperetes i sobres per a la votació.
En conseqüéncia amb els acords anteriors, i en compliment del que estableixen
els Estatuts, la Mesa acorda ordenar als serveis administratius del COIB la
impressió de paperetes en nombre de 3.500, de color blanc i del següent
format:105 mm x 148 mm, aprox..
Les paperetes només han de contenir la inscripció deis noms i cognoms deis
integrants de la candidatura presentada i proclamada.
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D'altra banda, s'ordena als serveis administratius del COIB l'adquisició deis
corresponents sobres homologats, també de color blanc i de mida 90 x 140
mm, aproximadament, en nombre de 3.500.
S'autoritza als serveis administratius el lliurament a la candidatura presentada
d'un nombre de 1.500 paperetes i sobres per a la votació.
La resta de paperetes i sobres per a la votació s'han de posar a disposició de la
Mesa Electoral.
Així mateix, s'acorda ordenar als serveis administratius del COIB la posada a
disposició de la Mesa d'un nombre de 500 sobres de format 11O x 220 mm,
aproximadament, per a la votació per correu, i amb una etiqueta que contingui
la menció "Per a les eleccions del Col·legi Oficial d'lnfermeria de Barcelona, a
celebrar el dia 24 de gener de 2007'.
Cinque.- Lliurament del cens electoral a la candidatura proclamada.
S'autoritza el lliurament a la candidatura proclamada d'una copia del cens en
format electronic, tot recordant als representants de la candidatura l'obligació
de fer servir aquesta informació amb finalitat exclusivament electoral i de
retornar la copia del cens un cap finalitzades les eleccions.
Sise.- Publicació de les decisions de la Mesa Electoral.
S'ordena als serveis administratius del COIB que assisteixen aquesta Mesa
Electoral la publicació en el tauler d'anuncis del COIB deis acords adoptats en
la sessió d'avui, tot afegint-hi la publicació de la composició de la candidatura
que va ser proclamada el dia 13 de desembre de 2006.
Sense haver-hi més assumptes a tractar, i previa redacció per part de la
Secretaria, s'aprova l'Acta per unanimitat i es dóna per acabada la reunió a les
18'30 hores.

El President

u

La Secretaria
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