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ACTA NÚMERO 8

REUNIÓ DE LA MESA ELECTORAL
DEL COL LEGI OFICIAL D'INFERMERIA DE BARCELONA
24 de gener de 2007

A la seu del Col legi Oficial d'lnfermeria de Barcelona, carrer d'Alcoi núm. 21,
de Barcelona, a les 9'00 hores, reunits tots els membres de la Mesa Electoral,
que són:
Sr. JOAQUÍN RALLO BLASCO, President de la Mesa Electoral.
Sra. CELIA MARIA ORTEGA CEJAS, Secretaria de la Mesa electoral.
Sr. JOSÉ M. RUIZ YANGUAS, Vocal

1 en presencia de les persones següents:
-,,,.. Sra. Concepción Lerma Valdivia, amb DNI núm.
·+ Sr. Francesc Pérez Pinos, amb DNI núm.
en qualitat de personal del col legi que auxiliara la Mesa per al control del
procés de la votació.

�ixí comen preséncia deis interventors de la candidatura que Sha presenta! a
les eleccions, que són les persones següents:
Sra. Isabel Quintana Sánchez, amb DNI núm.
"" Sra. Aroa López Martín, amb DNI núm.
+ Sr. Edelmiro Balboa Blanco, amb DNI núm.

T

Pel President es declara la valida constitució de la reunió de la Mesa electoral,
sense que cap deis assistents formuli cap protesta o reserva.
Seguidament, per unanimitat, els membres de la Mesa electoral prenen els
següents

ACORDS
Primer.- Sobre la declaració del comeni;;:ament de la votació a les 9 hores.
Es deixa constancia que, previa revisió de les dependencies i de la resta
d'elements que són necessaris per a la practica de la votació (dues taules per
al vot presencial i una per al vot per correu, les corresponentsurnes
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degudament precintades, exemplars del cens electoral, un espai per poder
preparar el vot de forma reseNada, ...), i trobant que es donen tates les
condicions i es compleixen tots els requeriments perqué es pugui dur a terme la
votació en la forma adequada, el President (el Sr. Joaquín Rallo Blasco) ha
declarat públicament l'inici de la votació pronunciant les paraules "Comenqa la
votacíó" a les hores del dia 24 de gener de 2007, tal com ho preveuen els
Estatuts del Col legi Oficial d'lnfermeria de Barcelona en el seu art. 47.
En conseqüencia, mitjan9ant la present acta s'acorda, per unanimitat de
la Mesa Electoral, el va.lid comen9ament de la votació, en el dia i hora
previstes per la convocatoria de les eleccions a la renovació de la Junta
de govern del COIB.

Sense haver-hi més assumptes a tractar, i previa redacció per part de la
Secretaria, s'aprova l'Acta per unanimitat i es dma per iniciada la votació a les
9'00 hores.
Vist-i-plau,

El President

La Secretaria
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