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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 13/20
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 20 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.
Son presents a la reunió els següents interventors de les tres candidatures
proclamades:
Interventors
Francisca Pavón Rodríquez
Salut Puiq Calsina
Maria Anqels Sabaté Andreu
Gemma Calvet Tort (no assisteix)
Marta Olivares Obis
Maria Euqenia Vila Migueloa

Candidatura

INFERMERES 2020
INFERMERES 2020

Som Garantía
Som Garantia
El COIB ets TU
El COIB ets TU

Oberta la sessió pel President, i d'acord amb el que preveuen els Estatuts col·legials es
tracten les següents qüestions:
1) Els serveis administratius de suport informen de la marxa de les peticions de vot per
correu. Les sol·licituds que s'han rebut han sortit el mateix dia. Tetes les consultes
realitzades per les candidatures o per les col·legiades i col·legiats s'han ates al mateix
moment. Si que s'han trobat que en alguns casos hi ha alguna demora i/o errades per
part de correus. Per part del personal administratiu de suport i l'adjunt a gerencia han
reclamat a correus tetes les incidencies per escrit amb la promesa obtinguda del
responsable de Correus d'atendre i resoldre les incidencies.
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La candidatura Som Garantía, demana que es comptabilitzin els vots per correu que es
rebin posteriorment al dia de les eleccions. La Mesa Electoral recorda que els estatuts
diuen els vots que s'hagin rebut a la seu col·legial fins aquell moment.
2) Els estatuts a l'article 40 indiquen que cada candidatura podra designar dos
interventors -que han de ser col·legiada o col·legiat- que podran assistir a tots els actes
electorals. A més, cada candidatura podra designar un interventor més per cadascuna
de les urnes previstes, que la representaran en els actes de votació i escrutini.
Estan previstes quatre urnes una per cada taula de votació. Per tant, entenent que es
preveu una jornada llarga que pot arribar a les 24 hores entre votació i escrutini, la
opinió deis Serveis Jurídics és favorable a que les candidatures -si així ho consideren
puguin designar fins a 3 interventors per taula per poder cobrir els previsibles tres torns
de vuit hores que es produiran entre la votació i el escrutini i poder rellevar-se. Es a dir
un total de 12, a part deis 2 per candidatura que ja estaven nomenats i han assistit a
les reunions de la Mesa Electoral.
Ara bé, en compliment deis estatuts, a cada taula de votació només hi podra estar
present un interventor da cada candidatura al mateix temps.
Per part de la candidatura EL COIB ets TU demanen poder afegir un més. La Mesa
Electoral es mostra d'acord.
3) Essent la LOREG 5/1985 d'aplicació supletoria als estatuts col·legials (article 52
estatuts) i estant recollit el dia de reflexió en la LOREG, la Mesa Electoral acorda que
no es podran realitzar actes públics de campanya electoral el día 23 de febrer de 2020,
apel·lant a la responsabilitat de les candidatures. La campanya electoral finalitza el
dissabte 22 a les 24:00 h.
El dia de les eleccions, obviament, no es pot fer actes públics de campanya electoral
per part de les candidatures.
4) Per part de la representant de Som Garantía, demana a la Mesa Electoral que el vot
es pugui exercir lliurement sense coaccions ni pressions durant la jornada electoral.
La Mesa Electoral apel·la a la responsabilitat de les tres candidatures perque siguin
curases a l'hora de permetre l'exercici del vot de les col·legiades i col·legiats.
5) Seguint instruccions de la Mesa electoral el Notari portara classificat en quatre urnes
o grups d'acord amb cada una de les quatre meses de votació (A-D), (E-L), (M-P), (Q
Z), a fi d'optimitzar l'escrutini.
6) La representant de la candidatura INFERMERES 2020, propasa que el día de les
eleccions no hi hagin cursos o activitat de formació. La Mesa Electoral analitzara la
proposta.
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7) Per la representant de COIB ets TU, reitera la petició feta a la passada reunió de la
Mesa Electoral, que els grups que integren la estructura organica del COIB, es a dir
grups, comissions, formació, en definitiva qualsevol que faci servir el nom del COIB per
donar recolzament a qualsevol de les candidatures, sense perjudici, es ciar, de que ho
facin a nivell personal. La representant de la candidatura Som Garantía es suma a la
petició.
Per part de la Mesa Electoral recorda i reitera l'acord adoptat a l'acta 12/20 d'll de
febrer.
''La Mesa Electoral recorda que es demana neutralitat als grups que integren la estructura
organica del COIB1 es a dir grups1 comissions1 formació1 en definitiva qualsevol que faci servir
el nom del COIB per donar recolzament a qua/sevol de les candidatures1 sense perjudic� es ciar
de que ho facin a nivel/ personal. "
✓

Per part de la candidatura INFERMERES 2020, es pregunta si Infermera Virtual que
segueix a la candidatura El COIB ets TU, suposa també un posicionament a favor.
Per part de la candidatura El COIB ets TU es pregunta si pot haver-hi una
responsabilitat la Corporació. Per part deis serveis jurídics es veu remota aquesta
possibilitat per que s'ha d'atendre a la responsabilitat personal no a una suposada
responsabilitat objectiva de la corporació.
Per tot !'anterior, la Mesa Electoral per unanimitat ACORDA:
1) Les candidatures1 si així ho consideren podran designar fins a 3 interventors per
tau/a per poder cobrir els previsibles tres torns de vuit hores que es produiran entre
la votació i el escrutini i poder re/levar-se. Es podran nomenar 12 més un addicional
es a dir 13, Ara bé, en compliment deis estatuts, a cada tau/a de votació només hi
podra estar present un interventor da cada candidatura al mateix temps.
2) La campanya electoral finalitza el dissabte 22 de febrer de 2020 a les 24:00 h. No
es podran realitzar actes públics de campanya electoral el día 23 de febrer de 2020,
jornada de reflexió.
3) Publicar aquests acords de la Mesa en la pagina web del COJB,
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 prova de conformitat.
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Sr. Jaume Costa Navarro
Escalante
President

Sra. Elena Sarmiento
Secretaria

Sr. Ángel Camón Gómez
Vocal
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