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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 11/20
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 30 de gener 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 Rodríguez
Salut Puiq Calsina
Maria Anqels Sabaté Andreu
Gemma Calvet Tort
Marta Olivares Obis
Maria Euqenia Vila Migueloa

Candidatura
INFERMERES 2020
INFERMERES 2020
Som Garantia
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:
Donat que la copia del cens facilitada a les tres candidatures li mancaven les adreces, s'esmena
!'error. S'ha fet entrega un altra cop a les candidatures d'una copia del cens, alhora que han
retornat el cens erroni.
Els serveis administratius de suport informen de la marxa de les peticions de vot per correu.
Es resalen verbalment consultes plantejades per tots els interventors en relació al vot per correu
i les instruccions que s'inclouen dins del sobre i s'aconsella reproduir fidelment el redactat de
l'article 44.3 que explica com ha d'efectuar-se el vot per correu. La interventora de la
andidatura "Som Garantia" pregunta si es un impediment ser interventora de la candidatura
donat que té la condició de suplent. En principi la valoració de la Mesa Electoral es que no hi ha
impediment a la vista deis Estatuts col·legials, pero es demana als serveis jurídics una resposta
�---rn:?r- la propera reunió.
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A preguntes deis interventors s'explica com funciona la custodia del vot per correu que es fa
pel Notari D. Ricardo Manén Barceló qui portara el dia de les eleccions en dos moments del dia:
a primera hora del matí i a última hora de la tarda.
A preguntes de la candidatura INFERMERES 2020" sobre la disponibilitat d'espais per les
candidatures. Es comenta que a la reunió d'avui s'assignaran els espais.
La candidatura "Som Garantia", expressa els dubtes que la Sra. Núria Cuxart Ainaud, Degana
del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, donat que es presenta com a
candidata a Presidenta de la candidatura "El COIB ets TU". Es demana que no utilitzi el seu
carrec de Degana del Consell en l'activitat electoral o campanya electoral, es a dir que no faci
actes institucionals com a campanya electoral o donant suport a determinada candidatura.
Es demana si el dia de les votacions hi ha actes d'incidencies. Pels serveis jurídics es confirma
que efectivament existeix fulls de registre d'incidencies per a cada mesa de votació. La
competencia per resoldre les incidencies es de la Mesa Electoral.
Entra a la reunió la Núria García cap de recursos humans i adjunta a Gerencia i exposa, en
relació a la consulta plantejada per tots els interventors en relació a les places de parking, i
concreta que es destinaran 3 places de parquing a disposició de cada candidatura.
La mesa acorda reservar pel dia de les eleccions 3 places de parquing de la planta -2 del COIB
a disposició de cada candidatura, reservades amb els retols corresponents amb el nom de
cadascuna de les candidatures:
-"INFERMERES 2020" places números 143, 127 i 111
-"Som Garantia" places números 84, 85 i 86
-"EL COIB ets TU" places números 81, 82 i 83
També es reservaran les següents places de parquing:
-Places números 145 i 146 pels membres de la mesa electoral
-Places pels serveis jurídics 144
-Places números 128 i 112 perque puguin aparcar motos
-Places números 147 a 163 (17 places aproximadament) disponibles per col·legiades i
col·legiats amb temps maxim aproximat de 15 minuts i que es confirmaran abans del dia de les
eleccions
La Núria Garcia informa hi hauran 3 aules que estaran a disposició el dia de les eleccions, 1 per
cada una de les candidatures. Fins el dia de les eleccions les necessitats d'espai per les
candidatures s'assignaran sota demanda, adrec;ant-se als serveis administratius de suport de la
Mesa Electoral.
La mesa acorda reservar tres aules 301, 303 i 305, a la seu col·legial, per a que, el dia de la
votació i durant l'escrutini, estiguin a disposició de cadascuna de les candidatures.
"INFEMERES 2020" aula 305
�-...."�m Garantia" aula 301
"El COIB ets TU" aula 303
La Núria Garcia informa els efectius disponibles, empleats del COIB per auxiliar en la votació i
escrutini el dia de les eleccions, tenint en compte que el COIB romandra obert. Facilita el quadre
de torns.
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• efectes d'auxiliar-se en el control de votació i escrutini, i d'acord arnb el que estableix l'article
48 deis estatuts col·legials, la Mesa designa les següents persones, empleats del COIB, que el
dia de la votació hauran d'anar identificats:
QUADRE DE TORNS
Per tot !'anterior, la Mesa Electoral per unanirnitat ACORDA:

1) Donar ínstruccíons al personal admínístratíu per tal de revisar les ínstruccíons pe/ vot per
correu que es facilita a les co/'legíades í co/'legíats que han demanat el vot per correu/ tot
reproduínt fíde/ment el redactat de /'artícle 44.3 que explica com ha d'efectuar-se el vot per
correu.
2) Reservar pe! día de les e/eccíons 3 places de parquíng de la planta -2 del COIB a dísposíció
de cada candidatura, reservades amb e/s retols corresponents amb el nom de cadascuna
de les candídatures:
-''INFERMERES 2020" places números 143, 127 í 111
-''Som Garantía" places números 84/ 85 í 86
-''El COIB ets TU" places números 81/ 82 í 83
També es reservaran les següents places de parquíng:
-Places números 145 í 146 pels membres de la mesa electoral
-Places pe/s serveis Jurídics 144
-Places números 128 í 112 perque puguín aparcar motos
-Places números 147 a 163 {17 places) disponibles per co/'legíades í co/'legíats amb temps
maxím aproxímat de 15 mínuts
3) La mesa acorda reservar tres au/es 301/ 303 í 30!)¡ a la seu co/'legíal¡ per a que/ el día de
la votació í durant /'escrutínt estíguín a dísposíció de cadascuna de les candídatures.
''INFEMERES 2020" aula 305
''Som Garantía" aula 301
''El COJB ets TU" aula 303
4) Designar les següents persones/ empleats del COIB/ que el día de la votació hauran d'anar
ídentífícats/ a/s efectes d'auxílíar-se en el control de votació í escrutínt í d'acord amb el que
estab/eíx l'artícle 48 deis estatuts co/'legíals.
QUADRE TORNS (inserir quadre)
5) Publicar aquests acords de la Mesa en la pagina web del COJB.
I sense més assurnptes que tractar, s'aixeca la sessió, de la que redacta la present acta que
es aprovada i subscrita
ots els assistents, en prova de conforrnitat.

Sr. Jaume Costa Navarro
President

Sra. Elena Sarmiento Escalante

Secretaria

Sr. Ángel Camón Gómez
Vocal
CoHegi Oficial d'lnferrneres i lnfermers de Barcelona
Pujades, 350 · 08019 Barcelona· Teléfon: 93 212 81 O�
info@coib.cat - www.coib.car'
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Laia Doménech/ Vanessa Silva•

Jordi Cardila
Charo Jordano
Mireia Brunet
EvaAyala
AnnaAlmirall
Laura Rausell
Rosa Rivas
Núria García

1 r torn
08:00-11:30

•<t'ai¡i;boménech donará cobertura a la Mesa de 8:00 a ll:30h i de 17:00h endavant.
'@�a Silva donará cobertura a la Mesa de 8 a 15 hores i a partir de les 21:30h.
R�� Sónchez donará cobertura a la Mesa de les 13:30 hores endavant.

c¡qbállnació /Suport Mesa electoral
--- (C
w -Pe,¡scnal de suporta la Mesa
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Taula 5 (vot per correu)

Taula 4

Taula 3

Taula 2

Taula 1
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Vanesa Silva/Raquel Sánchez/Laia Doménech·

Blanca Virós
Anabel Rivera
Sandra Santiago
Gisela Gómez
Sónia Navarro
Sergi Maña
Marta Femández
Esther Campobadal

2n torn
11:30-15:00

Vanesa Silva/Raquel Sánchez/Laia Doménech•

Jordi Cardila
Salomé Ciorraga
Marta Perpiñán
Maria Marqués
Magda Tur
Laura Rausell
Conxi Lerrna
Eli Pou

3rtorn
15:00-18:30

Raquel Sánchez/Laia Doménech•

4t torn
18:30 - 22:00
Jordi Cardila
Salomé Ciorraga
Sandra Santiago
Gisela Gómez
Magda Tur
Silvia Laborda
Conxi Lerrna
Eli Pou

Sé torn
21:30 • fins acabar
Mónica Fidelis
Cova Picallo
Míreia Brunet
Montse Téllez
AnnaAlmirall
Íngrid Laguarda
Rosa Rivas
Núria García
Raquel Sánchez
Laia Doménech
Vanessa Silva
Suport personal d'altres taules
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