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ACTA NÚMERO 3

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

Reunió celebrada a la seu del Col legi Oficial d'lnfermeria de Barcelona, carrer
d'Al_coi núm. 21, de Barcelona, a les 17 hores, a la qual hi han assistit les
persones que es relacionaran tot seguit
Sr. JOAQUIN RALLO BLASCO, President de la Mesa electoral
Sr. JOSÉ M. RUIZ YANGUAS.
Sra. CELIA MARIA ORTEGA CEJAS, Secretaria de la Mesa electoral.

el President es declara la valida constil.Jció 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

COROS
Primer.- Candídatures presentades.

Es deixa constancia de la presentació d'una única candidatura, encap9alada
per la Sra. Mariona Creus i Virgili, com a Presidenta, la Sra. Núria Cuxart
Ainaud, com a Vicepresidenta, el Sr. Josep Paris i Giménez com a Secretari i la
Sra. Margarida Esteve Ortega, com a Tresorera, amb vuit vocals més i set
suplents, presentada el dia 1 de desembre de 2006, amb el rúm. de registre
d'entrada al COIB 5585.
S'acorda tenir per presentada formalment l'esmentada candidatura.
egona.- Sobre l'elevació de consultes relatíves a la possíblitat de que
només hi hagi una candidatura proclamada.

�r al cas, bastant probable, de que només hi hagués una candidatura valida
é¡ue concorregués a les eleccions la Mesa, davant la manca de regulació
expressa deis Estatuts sobre aquesta eventualitat, cmsidera pertinent elevar
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consultes a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, al Consell de
Col legis de Díplomats en lnfermeria de Catalunya i al Consejo General de
Enfermería, que són les entitats amb les quals aquest col legi té una relació
institucional més propera per tal d'esclarír la decisió a prendre respecte a la
pertinencia o no de dur a terme a votació prevista per al dia 24 de gener de
2007.
Sense haver-hi més assumptes a tractar, i previa redacció per part de la
Secretaria, s'aprova !'Acta per unanimitat i es cima per acabada la reunió a les
18 hores.
Vist-i-plau,

La Secretaria
Joaquín Rallo Blasco

Celia Ortega Ortega Cejas
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