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ACTA ESCRUTINI 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 14/20 escrutini ampliació
A Barcelona, a la seu del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, C/
Pujades, n° 350, a les 22:01 hores del dia 24 de febrer 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, essent les 22:01 h del dia 24 de febrer de 2020, el
President de la Mesa Electoral disposa el tancament de les votacions, i es dóna inici a
l'escrutini deis vots emesos.
Es col·loquen les urnes de vot per correu a la seva taula corresponent. El vots per
correu que el Notari no ha pogut classificar per no dur el remitent a !'exterior del sobre
es classifiquen per part deis serveis de suport a la Mesa electoral amb presencia de la
Secretaria de la Mesa Electoral. Un cap classificats, s'entreguen a la mesa corresponent
pel seu escrutini, excepte vuit d'ells que només contenen el sobre de votació sense
identificar-se el votant i per tant no son valids.
Es fan constar les reclamacions verbals realitzades durant l'escrutini deis vots per part
de la candidatura Infermeres2020 a través deis seus interventors, alguns deis membres
de la candidatura i la candidata a presidenta i el candidat a tresorer en relació al seu
desacord de deixar fara del recompte els vots enviats a través de Correos Express.
A les 07:25 h. del día 25 de febrer es dona per finalitzat l'escrutini amb el següent
resultat:
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VOTS PER CORREU
VOTS VALIDS

1766

VOTS NULS

4

VOTS EN BLANC

o

TOTAL

1770

VOTS VALIDS DE CADA CANDIDATURA
Paola Galvany Estragués "INFERMERES 2020"

778

Margarita Esteve Ortega "Som Garantia"

680

Núria Cuxart Ainaud "El COIB ets TU"

308

VOTS EN PERSONA

VOTS VALIDS

1179

VOTS NULS

1

VOTS EN BLANC

1

TOTAL

1181
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VOTS VÁLIDS DE CADA CANDIDATURA

Paola Galvany Estragués "INFERMERES 2020"

366

Margarita Esteve Ortega "Som Garantía"

474

Núria Cuxart Ainaud "El COIB ets TU"

339

De documents 1 s'incorpora acta de la taula número 1 que custodiava els vots per
correu
De documents 2 a 5, s'incorporen a aquesta Acta el resultat parcial de l'escrutini
realitzat a cadascuna de les quatre urnes destinades a l'efecte.
A les 09:30 h. del dia 28 de febrer de 2020:
D'acord amb la resolució 01/20 de la mesa Electoral de 26 de febrer: Procedir a revisar
els sobres que contenen els vots per correu emesos amb la modalitat de "correu
express'; validar la documentació que contenen i efectuar el seu recompte i que aquest
s1ncorpori el resultat a l'escrutini final i es proclami de nou el resultat de la votació. Es
designa el divendres día 28 de febrer a les 09:30 h. convocant a les candidatures.
S'incorpora com a document 6 l'acta 16/20 de la Mesa Electoral que recull tots els fets
i l'escrutini efectuat.

VOTS PER CORREU (CORREOS EXPRESS)

VOTS VALIDS

126

VOTS NULS

o

VOTS EN BLANC

o

TOTAL

126
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VOTS VÁLIDS DE CADA CANDIDATURA

Paola Galvany Estragués "INFERMERES 2020"

85

Margarita Esteve Ortega "Som Garantia"

38

Núria Cuxart Ainaud "El COIB ets TU"

3

En conseqüencia, es declara que el resultat final de l'escrutini corresponent a les
eleccions per cobrir la totalitat de carrecs de la Junta de Govern és el següent:

VOTS VALIDS

3071

VOTS NULS

5

VOTS EN BLANC

1

TOTAL

3077

VOTS VÁLIDS DE CADA CANDIDATURA
Paola Galvany Estragués "INFERMERES 2020"

1229

Margarita Esteve Ortega "Som Garantia"

1192

Núria Cuxart Ainaud "El COIB ets TU"

650

Una vegada finalitzat l'escrutini es proclama guanyadora la candidatura encap�alada
per la senyora Paola Galvany Estragués "Infermeres 2020"".
I perque així consti, es signa aquesta Acta, a 28 de febrer de 2020.
Col•legi Oficial d'lnfermeres i lnfermers de Barcelona
Pujades, 350 • 08019 Barcelona • Teléfon: 93 212 81 01:},
info@coib.cat-www.coib.ca'l"

-•-

COL·LEGI OFICIAL
INFERMERES I INFERMERS
llAltCELONA

1

Sra. Elena Sarmiento Escalante
Secretaria

Sr. Ángel Camón Gómez
Vocal
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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 16/20

A Barcelona, a la seu del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona,
C/ Pujades, n° 350, a les 10:30 hores del dia 28 de febrer 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 pel President, i d'acord amb el que preveuen els Estatuts col·legials es
tracten les següents qüestions:
1.- Un cop emesa la resolució 02/2020 que confirma !'Acta de la Mesa de Dimecres 26
de Febrer de 2020, es procedeix a iniciar els tramits pel conseqüent acte d'escrutini.
2.- Serveis Administratius manifesten que la seva preferencia a no ser elles qui
procedeixin a la obertura deis sobres pendents d'escrutar. I en cas d'haver de fer-ho,
demanen l'assistencia del Representant deis Treballadors a !'acta de obertura deis vots
així com la presencia de dos persones de servei Administratiu de refon;.
3.- Es fa entrega a un representant de cada candidatura de !'acta i la resolució de la
Mesa Electoral abans de procedir a l'acte d'escrutini. S'espera a la arribada del notari
MIQUEL TARRAGONA COROMINA.
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4.- A les 11.27 el President del COIB Albert Tort Sisó, demana reunir-se amb el President
de la Mesa Electoral en privat.
A les 11.35 torna a entrar el President de la Mesa Electoral. El President de la Mesa vol
recollir en acta que li ha expressat al President del COIB el seu convenciment en la
decisió de procedir amb l'acte d'escrutini programat pel dia 28 de Febrer de 2020.
5.- A les 12:00 amb la presencia de la Mesa Electoral, els representants de les
candidatures, el notari, es procedeix a !'obertura de la sala en el que esta dipositada la
urna.
Es desprecinta la porta i la urna que en tot moment ha estat precintada amb constancia
de les tres firmes del President, Vocal i Secretaria. Les claus han estat custodiades al
llarg de tot el lapse de temps i fins aquest moment per la Secretaria de la Mesa Electoral.
6.- S'agafa la urna que conté els quatre llistats del cens electoral, i la caixa segellada
que conté els vots per Correos Express pendents d'escrutini. Es torna a tancar, en
presencia del notari, la sala amb clau i les claus són custodiades de nou a la secretaria
de la Mesa Electoral.
7.- Es desplac;a !'urna a la sala d'exposició a la tercera planta amb presencia en tot
moment del notari.
8.- A les 12.36 es procedeix a abrir els vots pendents d'escrutini amb l'assistencia de la
Mesa Electoral, del Notari, Serveis Administratius, Representants deis treballadors,
Serveis Jurídics i representants de les tres candidatures.
9.- Es segueix i comprova en tot moment la relació del contingut de la urna amb la
· elació firmada pel notari deis documents. Es comprova el número d'ordre de cada un
deis sobres "correo express" amb la relació deis sobres de !'acta del notari.
10.- S'aparten els vots de correus ordinaris queja van ser apartats a l'acta d'escrutini
del dia 25 de febrer de 2020.
S'accepten 135 vots i es deixen pendents de revisió 12 vots tancats pero que contenen
en el seu exterior celo.
Es comproven, davant del notari, els 12 sobres de correos express amb celo afegit sobre
del tancament i es comprovara, un cop retirat el celo, que els sobres estiguin oberts o
tancats.
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Angels Sabaté fa constar que SOMGARANTIA formula protesta en relació amb
l'acceptació d'aquests 12 vots.
El notari comprova i consigna en l'acta que els sobres estan tancats i ha consigna en
l'acta. S'ha tret el celo, s'ha comprovat el sistema de seguretat intern del tancament del
sobre i s'han donat com valids per la mesa. El notari ha ha comprovat i consginat en
acta.
En total, s'accepten 147 sobres de "correos express".
A la 13.03 s'inicia l'escrutini.
Abans de comenc;ar, Angel Sabaté, fa constar dinsconformitat de SOMGARANTIA en el
recompte tant deis 135 sobres inicialment acceptats com deis 12 sobres també acceptats
per la Mesa Electoral.
La candidatura del COIB ets TU també expressa disconformitat amb que s'hagi acceptat
el recompte deis vots de "correos express".
Es procedeix a obrir els sobres, comprovar la documentació, confirmar que no s'hagués
votat presencialment, anotar el número d'ordre de la relació notarial del notari Ricardo
Manén, comprovar documentació (certificació votant, document identificatiu i sobre per
votar) i si tot es correcte s'introdueix a la urna pel seu posterior recompte .
En la validació es descarta el sobre nº 100 d�I llistat es fa constar així per la Mesa.
A les 15: 18 finalitza la validació i s'han considerat valids 126 i s'han introdu'it a l'urna pel
seu escrutini.
A les 15:20 es procedeix a l'escrutini deis vots introdu·its a l'urna. A les 15:35 finalitza.
Durant l'escrutini s'ha advertit als presents que no poden gravar en vídeo sense
consentiment deis treballadors/es del COIB.

VOTS PER CORREU (CORREOS EXPRESS)

VOTS V.A.UDS

126
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VOTS NULS

o

VOTS EN BLANC

o

TOTAL

126

VOTS VÁLIDS DE CADA CANDIDATURA

Paola Galvany Estragués "INFERMERES 2020"

85

Margarita Esteve Ortega "Som Garantia"

38

Nuria Cuxart Ainaud "El COIB ets TU"

3

Aquest resultat parcial de l'escrutini realitzat a la urna "correo express"
s'incorpora com a Document 6 de l'Acta d'escrutini final.
Per part de la Secretaria de la Mesa Electoral es procedeix de forma pública a
precintar la urna amb tot el material i vots escrutats.
Per part de la interventora de Som Garantia fa una serie d'al·legacions:
Que tot el procés ha estat irregular fins i tot la decisió de la Mesa que han fet
constar aquesta impugnació al Notari que ha fet portar el President del COIB el
Sr. Albert Tort i que per part de la Mesa no s'havia trucat a cap Notari.
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Que hi havia 135 cartes "Correos Espress" i 12 que han manifestat la seva
objecció perque estaven tancades a més amb celo. Que ho ha fet constar al
Notari. D'aquest 147 vots només han col·locat 126 dins la urna i que sigui quin
sigui el resultat final impugnem el procés i impugnem la mesa electoral.
Per part de la interventora de Infermeres 2020 diu que no esta d'acord amb el
que ha manifestat la interventora de Som Garantía ja que els vots que portaven
celo s'han obert davant el Notari comprovant que un cop retirat el celo estaven
ben tancats comprovant que el precinte no s'havia obert previament.
Que si estan d'acord amb com s'ha realitzat el procés durant el dia d'avui.
Per part de la interventora de la candidatura El COIB ets TU, pregunta si tot el
material queda degudament precintat i custodiat.
També vol fer constar que els serveis administratius del COIB que han donat
suport al procés electoral han dut a terme la seva responsabilitat amb la maxima
eficiencia de forma impecable, seguint sempre les indicacions de serveis jurídics
i de la Mesa Electoral.
Per part de la Secretaria de la Mesa se li informa que estan procedint al precinte
en aquest mateix moment de forma pública i que es dipositaran igualment a !'aula
106, degudament precintada.

Amb tot aixo, la Mesa Electoral, acorda
1) Donar per finalitzat /'escrutini es traslladara el resultat a /'acta d'escrutini.
2) Publicar aquesta acta de la Mesa en la pagina web del COIB.
I perque així consti, es signa aquesta Acta, a 26 de febrer de 2020.

Sra. Elena Sarmiento Escalante
Secretaria

Sr. Ángel Camón Gómez
Vocal
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