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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 03/19
A Barcelona, a la seu del Col·legi Oficial d1nfermeres i Infermers de Barcelona, C/ Pujades, n°
350, a les 12:00 hores del dia 18 de desembre de 2019 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:
Sra. María Angeles Royo Mas

Col·legiada núm. 2725

Sr. Angel Camón Gómez

Col·legiat núm. 14770

Sra. Elena Sarmiento Escalante

Col·legiada núm. 67110

Actua com a Presidenta la Sra. María Ángeles Royo Mas 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 la Presidenta, i d'acord amb el que preveuen els Estatuts col·legials es
tracten les següents qüestions:
1) Informació pels serveis administratius de les baixes que s'han produ"it al cens. Els motius
pels que han deixat de ser membres de la corporació son baixes voluntaries o trasllats
d'expedients a altres col·legis professionals
2) Informació pels serveis administratius de suport de la marxa de les peticions de vots per
correu, la emissió de certificats i el període inhabil acordat en el calendari electoral.
3) L'enviament als peticionaris de vot per correu es comern;aran a enviar a partir del dia
següent a la proclamació de les candidatures. Publicació de nota informativa a la web del
COIB.
4) Adjuntar copia de la contractació d'apartat de correus per part del Notari de Barcelona D.
Ricardo Manén Barceló, l'apartat de correus es el número 36.001.
5)

Període de presentació de les candidatures d'acord amb el calendari electoral.

6) Documentació acreditativa que les candidatures hauran de presentar sobre les especialitats
d'infermeria deis seus membres.
7) La publicació deis acord que s'adoptin a la pagina web del COIB.
Per l'exposat, la Mesa pren per unanimitat deis seus membres els següents acords:
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1) Informar que la documentació per emetre el vot per correu es comenr;aran a enviar a
partir del dia 22 de gene� dia següent a la proclamació de les candidatures. Publicar
aquesta nota informativa a la web del COIB.
La Mesa imparteix instruccions al personal administratiu de suport a fi de que avui
mateix es procedeixi a la publicació d'aquesta nota informativa a la web del COIB.
S'estableix que en cas de vacances nadalenques del personal administratiu de suport,
la recepció deis correus certificats es responsabilitzara la persona d'administració
designada pe! cap d'administració, informant a la mesa electoral. La persona designada
d'administració/ portara un registre de la entrada de cada un deis sobres i e/s custodiara
en armari tancat amb clau fins que el personal de suport administratiu de la mesa el
rel/evi a qui fara entrega deis sobres i el registre d'entrada.
2) Adjuntar copia de la contractació d'apartat de correus per part del Notari de Barcelona
D. Ricardo Manén Barceló/ l'apartat de correus es el número 36.001.
3) D'acord amb el calendari electoral i el que estableix l'article 42 deis Estatuts cof-legials/
el període de presentació de les candidatures s'iniciara el 07 de gener de 2020 i
finalitzara com a data maxima el dia 16 de gener de 2020.
4) Les candidatures hauran de presentar la documentació acreditativa de les especialitats
d'infermeria deis seus membres -per original o copia compulsada-/ de conformitat amb
l'acord de la mesa electoral de 11 de desembre de 2019.
5) Publicar aquests acords de la Mesa en la pagina web del COIB.

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 prava de conformitat.

Sra. María Ángeles Royo Mas
Presidenta

Sra. Elena Sarmiento Escalante
Secretaria

Sr. Ángel Camón Gómez
Vocal
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