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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 02/19
A Barcelona, a la seu del Col·legi Oficial d'lnfermeres i lnfermers de Barcelona, C/
Pujades, nº 350, a les 12:00 hores del dia 11 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'lnfermeres i lnfermers 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) D'acord amb el que preveu l'article 41 deis Estatuts col·legials, dins el termini
d'exposició del cens electoral provisional s'han presentat reclamacions per part
deis col·legiats nº x3x03x, x5x65x, x5x17x, xx779x i xx19x i es procedeix valorar el
contingut de les seves al·legacions i a dictar resolució separada per a cadascuna
de les reclamacions.
2) La publicació del cens electoral definitiu, d'acord amb alló que disposa l'article 41
deis Estatuts col·legials.
Les baixes que es puguin produir des de la publicació del cens definitiu fins el día
de les eleccions.
3) D'acord amb alló que disposa l'article 21 deis Estatuts col·legials, al seu últim
paragraf:
"Article 21
Constitució del Ple
(. . .)
Les especialitats d'infermeria actualment reconegudes (llevadores i salut mental) i
les que es reconeguin en el futur estaran representades en el Ple, com a mínim,
per un vocal cadascuna, que haura de disposar de la titulació d'especialista."
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D'acord també amb allo que disposa l'article 33 deis Estatuts col·legials:
"Article 33
Condicions per a ser elegible com a membre de la junta de Govern
(. . .) A cada candidatura hi haura de constar de manera obligatoria, com a mínim,
un representant de cadascuna de /es especialitats d'infermeria actua/ment
reconegudes (llevadores i salut mental) i les que es reconeguin en el futur."
Segons la previsió deis Estatuts col·legials han d'estar presents de manera
obligatoria un representant de cadascuna de les especialitats d'infermeria
reconegudes actualment. Aquestes especialitats venen recollides en la normativa
vigent com: lnfermeria Obstétrica-Ginecológica (Llevadores), lnfermeria de Salut
Mental, lnfermeria Geriatrica, lnfermeria del Treball, lnfermeria de Cures
Medicoquirúrgiques, lnfermeria Familiar i Comunitaria, lnfermeria Pediatrica.
Requerida informació per la mesa, es confirma que actualment poden haver-hi
infermeres i infermers que disposin d'algun deis set títols d'especialista que estan
vigents: lnfermeria Obstétrica-Ginecológica (Llevadores), lnfermeria de Salut
Mental, lnfermeria Geriatrica, lnfermeria del Treball, lnfermeria de Cures
Medicoquirúrgiques, lnfermeria Familiar i Comunitaria, lnfermeria Pediatrica.
Per l'exposat, la Mesa pren per unanimitat deis seus membres els següents acords:
1) La Mesa a corda per unanimitat fes cinc reso/ucions davant /es rec/amacions
presentades que es formulen en document a part.
2) Notificar fes reso/ucions afs cof-legiats que han interposat rec/amació dins el
termini d'exposició del cens efectora! provisional. Les resolucions no es taran
publiques donat que contenen dades de caracter personal.
La Mesa imparteix instruccions al personal administratiu de suport a fi de que
avui mateix es procedeixi a fa notificació de les resolucions a cada un/a de fes
cof-/egiades i co/·fegiats abans esmentats.
3) D'acord amb el que preveu l'article 41 deis Estatuts col·legials, i ates que ha
transcorregut el termini d'exposició del cens efectora/ provisional i, un cop
dictades les resolucions a fes reclamacions i queixes presentades, fa Mesa
Electoral acorda publicar el cens efectora/ definitiu en data 11 de desembre de
2019.
4) D'acord amb /'article 52 deis Estatuis, fa normativa electoral supletoria, la Llei
Organica de regim Electoral General (LOREG), s'acorda requerir als seNeis
administratius de suport per tal que informin a la Mesa Electoral de les baixes
col·fegials que es vagin produint fins el dia de les eleccions per tal d'actualitzar
el cens electoral.
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5) Valorat /'estat actual del desplegament de les especialitats d'infermeria
reconegudes i els esmentats antecedents d'aquesta qüestió, tenint present a/16
que preveuen els Estatuts en els articles 21 i 33, s'acorda que només es
consideraran validament constituí'des aquel/es candidatures en les que hi consti
de manera obligatoria, com a mínim, un representant de cadascuna de les
especialitats d'infermeria actualment reconegudes que a día d'avui son set (7):
lnfermeria Obstetrica-Ginecológica (Llevadores}, lnfermeria de Salut Mental,
lnfermeria Geriatrica, lnfermeria del Treba/1, lnfermeria de Cures
Medicoquirúrgiques, lnfermeria Familiar i Comunitaria, lnfermeria Pediatrica.
1 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.

Sra. María Ángeles Royo Mas
Presidenta

Sra. Elena Sarmiento Escalante
Secretaria

Sr. Ángel Camón Gómez
Vocal
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