ACTA NÚMERO 1
REUNIÓ DE LA MESA ELECTORAL
DEL COL LEGI OFICIAL D'INFERMERIA DE BARCELONA
9 de novembre de 2006
Reunió celebrada a la seu del Col legi Oficial d'lnfermeria de Barcelona(COIB),
Carrer Alcoi núm. 21, de Barcelona, a les 19 hores, a la qual hi han assistit les
persones que es relacionaran tot seguit
El Sr. JOSEP PARIS I GIMÉNEZ, en la seva condició de gerent del COIB,
comunica als tres col legiats que es relacionaran tot seguit, que la Comissió
Permanent de la Junta de govern del COB, en reunió celebrada ahir dia 8 de
novembre, i en compliment de les previsions estatutaries contingudes en l'art.
38 deis Estatuts del Col legi, els ha designat formalment com a membres de la
Mesa Electoral de les eleccions per a la renovació de la Jurta de govern del
COIB, convocades mitjangant Acord de 25 d'octubre i que s'hauran de celebrar
el dia 24 de gener de 2007.
Efectuada aquesta comunicació, el gerent del COIB exposa resumidament als
assistents els acords i decisions adoptades per !'actual Jmta de govern per tal
de posar en marxa el procés electora! com ara l'elaboració del cens electoral
provisional que s'exposara a partir de dema en el tauler d'anuncis del COIB,i
els hi trasllada la plena disposició de la instítució per atendre quants
requeriments considerin oportuns en ordre a garantir l'adequat compliment de
la seves funcions com a integrants de la Mesa Electorali tot el recolzament que
els hi calgui a l'efecte.
Els col legiats assistents en la condició de membres de la Mesa Electoralsón:
Sr. JOAQUIN RALLO BLASCO, amb número de col legiat 1.633, el qual és
el col legiat de més antiguitat en actiu, que per mandat estatutari exerceix,
d'ara endavant, les funcions de president de la Mesa electoral
Sr. JOSÉ M. RUIZ YANGUAS, amb númeru de col legiat 516, el qual és el
col legiat de més edat en actiu.
Sra. CELIA MARIA ORTEGA CEJAS, amb número de col legiada 46.917, la
qual és la col legiada més jove m actiu, que per mandat estatutari exerceix,
d'ara endavant, les funcions de secretars de la Mesa electoral.
Pel President es declara la valida constitució de la Mesa electoral, sense que
cap deis assistents formuli cap protesta o reserva.
Seguídament, per unanimitat, els membres de la Mesa electoral prenen els
següents

ACORDS
Primer.- Calendari del procés electoral.

D'acord amb el que preveuen els Estatuts del Col legi Oficial d'lnfermeria de
Barcelona, s'estableix el següent calendari del procés electora,! tenint en
compte que es declaren inhabils els dies 6 a 1O de desembre, amtolós
inclosos, ates que el pont festiu que hi ha dificultaria la gestió del procés:
Publicació del cens electoral provisional
Resolució de reclamacions i queixes
Publicació del cens electoral definitiu
Presentació de candidatures
Proclamació de candidatures
Notificació de candidatures excloses
Recursos contra exclusió de candidatures
Resolució de recursos
Fi sol licituds vot per correu
Eleccions

1O a 20 novembre 2006
21 a 23 novembre 2006
23 novembre 2006
24 novembre a 4 desembre 2006
14 desembre 2006
15 desembre 2006
16 i 18 desembre 2006
19 i 20 desembre 2006
13 gener 2007
2i, gener 2007

Segon.- Publicació del cens electoral provisional.

D'acord amb el que estableixen els Estatuts del COIB i d'acord amb el
calendari electoral previst:, s'acorda publicar el cens provisional al tauler
d'anuncis del Col legi .
Tercer.- Despeses electorals.

La Junta de govern del COIB ha comunicat a la Mesa electoral l'acord pel qual
es destina una partida económica de 80.000 ,00 euro·s per a despeses de
caracter electoral. D'acord amb les facultats de la Mesa electoral , es propasa el
següent repartiment:
Despeses de gestió del procés electoral:
Recursos maxims per candidatura proclamada:

8.000,00 euros
18.000,00 euros

Les despeses s'atendran en funció d'un repartiment equitatiu i a partir de la
presentació de les corresponents factures, que hauran de tenir una relació
directa i estricta amb les activitats pr6pies de la candidatura , a excepció del deu
per cent de les despeses , que no requeriran justificació expressa.

Quart.- Requeriments de la Mesa Electoral a la Junta de govern del COIB
1.- En materia de suport a través de mitjans materials i h.Jmans.
La Mesa electoral requereix a la Junta de Govern del COIBper tal que posi a
la seva disposició el personal administratiu necessari per a la gestió del procés
i també el suport jurídic necessari per a resoldre les qüestions es plantegin.
2.- En materia d'incentivació de la participació deis col legiats en el procés
Finalment es requereix a la Junta de Govern del COIB per tal que doni
publicitat a través deis seus mitjans de comunicació a l'acte de constitució de la
Mesa Electoral, a la publica:ió del cens electoral provisional i a l'aprovació del
calendari electoral i per tal que faciliti als col legiats, en la mesura que sigui
possible, el coneixement de la seva condició d'elector i elegible o, en altres
termes, la seva participació en el proc:és electoral en marxa a través de les vies
estatutariament previstes.
Sense haver-hi més assumptes a tractar, i previa redacció per part de la
Secretaria, s'aprova l'Acta per unanimitat i es dála per acabada la reunió a les
.:¿O ... hores.

Vist-i-plau,

El President

La Secretaria

