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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
ACTA 06/20
A Barcelona, a la seu del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, C/ Pujades, n°
350, a les 12:00 hores del dia 10 de gener de 2020 es reuneixen les següents persones,
membres de la Mesa Electoral de les eleccions de la Junta de Govern del Col·legi Oficial
d'Infermeres i Infermers de Barcelona:
Sr. Jaume Costa Navarro

Col·legiat núm. 2873

Sr. Angel Camón Gómez

Col·legiat núm. 14770

Sra. Elena Sarmiento Escalante

Col·legiada núm. 67110

Actua com a President el Sr. Jaume Costa Navarro 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 el President, d'acord amb el que preveu l'article 39 deis Estatuts col·legials,
i ates que dins del tercer dia del termini establert per a la presentació de les candidatures, ha
tingut entrada a registre escrit de la col·legiada Sra. Paola Galvany Estragués, presentant
documentació de la candidatura "INFERMERES 2020" encapi;;alada per la Sra. Paola Galvany
Estragués.
Examinada i revisada la documentació i d'acord amb els requisits establerts als estatuts, es fan
les comprovacions pertinents per part deis serveis administratius i es dona compte a la Mesa,
els membres deis quals comproven també la documentació aportada. De la documentació i
comprovacions realitzades es comprova la bondat del compliment deis requisits estatutaris, no
obstant aixo es demana a la candidatura la correcció d'uns petits errors tipografics detectats,
no invalidants, a la pagina 4 que es el document "llistat d'integrants de la candidatura" que son:
a.- Error tipografic en un dígit del DNI en 3 casos i en 1 dígit del n° col·legiat/da en un cas.
Per l'exposat, la Mesa pren per unanimitat deis seus membres els següents acords:
1) Requerir a la candidatura "INFERMERES 2020" encapr;alada per la coNegiada Sra. Paola
Galvany Estragués per a que subsani els errors tipografics formals no invalidants
detectats al document llistat d'integrants de la candidatura dintre del període de
presentació de candidatures.
2) La Mesa Electoral encomana als serveis administratius de suport que enviin avui mateix
el requeriment a la candidatura per burofax certificat amb acreditació de rebuda.
3) Publicar aquests acords de la Mesa en la pagina web del COIB.
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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.

Sr. Jaume Costa Navarro
President

Sra. Elena Sarmiento Escalante
Secretaria

Sr. Ángel Camón Gómez
Vocal
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