ACTA NÚMERO 2
REUNIÓ DE LA MESA ELECTORAL
DEL COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERIA DE BARCELONA
21 de novembre de 2006
Reunió celebrada a la seu del Col·legi Oficial d'lnfermeria de Barcelona, carrer
d'Alcoi 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.

Pel President es declara la valida constitució 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
ACORDS
Primer.- Aprovació del cens definitiu.
Atés que durant els 1 O dies en qué el cens electoral provisional ha restat
exposat a la seu col·legial no s'ha formulat cap queixa o reclamació davant
d'aquesta Mesa Electoral, s'acorda atorgar-li el caracter de cens electoral
definitiu i s'acorda la seva publicació com a tal el día 23 de novembre, en
compliment del que diuen els Estatuts i el calendari electoral que vam acordar
en la reunió anterior.
Segon.- Publicació del calendari del procés electoral.
La Mesa Electoral va aprovar un calendari electoral en la seva sessió
constitutiva. S'acorda publicar aquest calendari en el tauler d'anuncis del
Col·legi el mateix dia 23 de novembre de 2006.
Tercer.- Termini de presentació de candidatures.
Segons les previsions estatutaries, recollides en l'esmentat calendari electoral,
s'acorda que el termini de presentació de candidatures sera des de les 09.00
hores del dia 24 de novembre de 2006 fins a les 19.00 hores del dia 4 de
desembre de 2006.

S'acorda, així mateix, la publicació d'aquest acord en el tauler d'anuncis del
COIB el dia 23 de novembre de 2006.
Quart.- Sobre la valida composició de les candidatures.
Atés que el RO 450/2005 sobre especialitats d'infermeria pot suscitar alguna
confusió en ordre a la correcta interpretació de l'art. 33 deis Estatuts sobre la
composició de las candidatures, s'acorda que, pel que fa a la seva composició
en materia d'especialitats, seran considerades valides aquelles candidatures en
les quals hi hagi un representant de l'especialitat d'lnfermeria Obstétrico
ginecológica (Llevadora) i un altre de l'especialitat d'lnfermeria de Salut Mental,
que són les úniques especialitats plenament desenvolupades en aquest
moment.
S'acorda així mateix la publicació d'aquest acord en el tauler d'anuncis del
COIB el dia 23 de novembre de 2006.
Cinque.- Distribució del cens en taules i urnes per a la votació.
Atesa l'extensió del cens, es valora que a efectes d'organització de l'acte
electoral cal distribuir-lo en cinc seccions proporcionals, cadascuna de les quals
hauria de disposar d'una taula i una urna numerades del 2 al 6 per ordre
alfabétic.
La taula i la urna amb el número 1 sera la corresponent als vots per correu, en
compliment del que disposa l'art. 45 deis Estatuts.
Sense haver-hi més assumptes a tractar, i previa redacció per part de la
Secretaria, s'aprova l'Acta per unanimitat i es dóna per acabada la reunió a les
./.\.8¡-b.Chores.
Vist-i-plau,

La Secretaria

