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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 09/20
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 21 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 d1nfermeres 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.
Oberta la sessió pel President, i d'acord amb el que preveuen els Estatuts col·legials es
tracten les següents qüestions:
A.- CANDIDATURES A LES ELECCIONS
Havent transcorregut el termini per a la presentació de candidatures, i d'acord amb el
que preveu l'article 42.2 deis estatuts col·legials, procedeix la proclamació de les
candidatures que reuneixin tots els requisits establerts pels estatuts col·legials.
D'acord amb la informació facilitada pel personal administratiu de suport de la Mesa
Electoral, s'han presentat tres candidatures dintre del termini establert, sobre les quals,
i als efectes de efectuar la seva proclamació, s'han dut a terme les degudes
comprovacions. Així mateix, la Mesa electoral ha sol·licitat a la Secretaria de la Junta
:--.. de Govern del Col·legi certificat relatiu al compliment deis requisits d'elegibilitat deis
candidats exigits pels articles 33, 34 i 53 deis Estatuts col·legials.
S'examinen les documentacions presentades per les candidatures seguint l'ordre de la
data de la seva presentació.
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1.- Candidatura "INFERMERES 2020", encap�alada per la Sra. Paola Galvany
Estragués (S'adjunta a l'acta un exemplar de la documentació presentada
per aquesta candidatura).
En data 9 de gener de 2020 va tenir entrada al Col·legi escrit de presentació de la
candidatura "Infermeres 2020".
Examinada la documentació presentada per la candidatura, es comprova la bondat del
compliment deis requisits estatutaris, no obstant aixo es demana a la candidatura la
correcció d'uns petits errors tipografics detectats, no invalidants, a la pagina 4 que es
el document "llistat d'integrants de la candidatura", basicament error tipografic en un
dígit del dni i en el n° de col·legiat, raó per la qual la mesa va requerir d'esmenar el dit
document en els termes següents:
"Requerir a la candidatura "INFERMERES 2020" encap�alada per la col·legiada Sra.
Paola Galvany Estragués per a que subsani els errors tipografics formals no invalidants
detectats al document llistat d'integrants de la candidatura dintre del període de
presentació de candidatures."
En data 14 de gener va tenir entrada al Col·legi escrit aportant el document amb els
errors tipografics esmenats.
La documentació complerta de la candidatura ha estat aportada dins del termini fixat
al calendari electoral per la presentació de les candidatures que finalitzava el 16 de
gener, d'acord amb l'article 42.1 deis estatuts.
A la vista de la documentació presentada per la candidatura, del certificat aportat per
la Secretaria del Col·legi relatiu al compliment deis requisits d'elegibilitat deis candidats
exigits pels articles 33, 34 i 53 deis estatuts col·legials, i d'acord amb el criteri
interpretatiu adoptat per la Mesa Electoral en acord de 11 de desembre de 2019,
s'observa que la composició d'aquesta candidatura s'ajusta als requisits estatutaris, i
e tots els seus membres compleixen les condicions per a ser elegibles, d'acord amb
l'article 33 deis estatuts, sense incórrer en cap de les causes d'inelegibilitat previstes a
rticle 34 ni la limitació que estableix l'article 53.
2.- Candidatura "Som Garantia", encap�alada per la Sra. Margarita Esteve
Ortega (S'adjunta a l'acta un exemplar de la documentació presentada per
aquesta candidatura).
En data 14 de gener de 2020 va tenir entrada al Col·legi escrit de presentació de la
candidatura "Som Garantia".
La documentació complerta de la candidatura ha estat aportada dins del termini fixat
al calendari electoral per la presentació de les candidatures que finalitzava el 16 de
gener, d'acord amb l'article 42.1 deis estatuts.
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A la vista de la documentació presentada per la candidatura, del certificat aportat per
la Secretaria del Col·legi relatiu al compliment deis requisits d'elegibilitat deis candidats
exigits pels articles 33, 34 i 53 deis estatuts col·legials, i d'acord amb el criteri
interpretatiu adoptat per la Mesa Electoral en acord de 11 de desembre de 2019,
s'observa que la composició d'aquesta candidatura s'ajusta als requisits estatutaris, i
que tots els seus membres compleixen les condicions per a ser elegibles, d'acord amb
l'article 33 deis estatuts, sense incórrer en cap de les causes d'inelegibilitat previstes a
l'article 34 ni la limitació que estableix l'article 53.
3.- Candidatura "El COIB ets TU", encap�alada per la Sra. Núria Cuxart
Ainaud (S'adjunta a l'acta un exemplar de la documentació presentada per
aquesta candidatura).
En data 15 de gener de 2020 va tenir entrada al Col·legi escrit de presentació de la
candidatura "El COIB ets TU".
La documentació complerta de la candidatura ha estat aportada dins del termini fixat
al calendari electoral per la presentació de les candidatures que finalitzava el 16 de
gener, d'acord amb l'article 42.1 deis estatuts.
A la vista de la documentació presentada per la candidatura, del certificat aportat per
la Secretaria del Col·legi relatiu al compliment deis requisits d'elegibilitat deis candidats
exigits pels articles 33, 34 i 53 deis estatuts col·legials, i d'acord amb el criteri
interpretatiu adoptat per la Mesa Electoral en acord de 11 de desembre de 2019,
s'observa que la composició d'aquesta candidatura s'ajusta als requisits estatutaris, i
que tots els seus membres compleixen les condicions per a ser elegibles, d'acord amb
l'article 33 deis estatuts, sense incórrer en cap de les causes d'inelegibilitat previstes a
l'article 34 ni la limitació que estableix l'article 53.
B.- PARTIDA ECONÓMICA A LES CANDIDATURES
En compliment del que estableix l'article 38 deis estatuts col·legials "La Junta de Govern
aprovara una partida económica per despeses de caracter electoral que sera
gestionada per la Mesa Electoral sota els criterís de repartiment equitatiu entre tates
les candidatures acceptades i despeses acreditades/; la mesa acorda repartir
equitativament entre les tres candidatures l'assignació económica dotada per la Junta
de Govern a aquest efectes per despeses electorals de les candidatures per un import
de 10.000 euros, deis quals correspondran 3.333,33 euros, a cadascuna de les
candidatures.
C.- PAPERETES DE VOTACIÓ
D'acord amb el que preveu l'article 39.i) deis Estatuts col·legials "Determinar el format
de les paperetes de votació que/ en qualsevol cas/ hauran de ser de color blanc i de la
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mateixa mida. La Mesa ordenara als serveis administratius del Co/-/egi la impressió de
la papereta amb els noms deis candidats i deis sobres homologats. El cost de la
confecció i edició sera a carrec del Co/-/egi. '; de conformitat amb l'acord primer de la
mesa electoral de 16 de gener de 2020, la mesa aprova el disseny de les paperetes de
votació que ha elaborat el departament de comunicació del COIB.
En compliment del que estableix l'article 39.i) deis Estatuts, la mesa sol·licita als serveis
administratius del COIB la impressió de paperetes en nombre de 24.000 (8.000 per
candidatura), de color blanc i del següent format: 105mm x 150 mm, aprox.
Les paperetes han de contenir la inscripció deis noms i cognoms deis integrants de les
3 candidatures presentades i proclamades, amb la indicació deis carrecs corresponents,
d'acord amb el format que s'adjunta a l'acta. La Mesa Electoral imparteix instruccions
per tal que els serveis administratius de suport comuniquin al departament de
comunicació els noms i cognoms deis integrants de cadascuna de las candidatures
presentades i proclamades.
D'altra banda, s'ordena als serveis administratius del COIB l'adquisició deis
corresponents sobres homologats, també de color blanc i de mida 90 x 140 mm,
aproximadament, en nombre de 24.000.
S'autoritza als serveis administratius el lliurament a cadascuna de les candidatures
proclamades d'un nombre de 4.000 paperetes i sobres per la votació.
La resta de paperetes i sobres per a la votació s'han de posar a disposició de la Mesa
Electoral.
Així mateix, s'acorda ordenar als serveis administratius del COIB la posada a disposició
de la Mesa d'un nombre de 3.000 sobres de format 110 x 220 mm, aproximadament,
per a la votació per correu, i amb una etiqueta que contingui la menció "Al President
de la Mesa electoral. Per a les eleccions del COIB, a celebrar el dia 24 de febrer de
2020. Apartat de Correus 36001, 08080 Barcelona".
Per tot !'anterior, la Mesa Electoral per unanimitat ACORDA:
1) Proclamar la candidatura denominada ''INFERMERES 2020'; encapr;alada com
a candidata Presidenta per la Sra. Pao/a Galvany Estragués, en tant que
compleix tots els requisits establerts pels estatuts coNegials.
2) Proclamar la candidatura denominada "Som Garantía'; encapr;a!ada com a
candidata Presidenta per la Sra. Margarita Esteve Ortega, en tant que compleix
tots els requisits establerts pels estatuts coNegials.
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3) Proclamar la candidatura denominada "El COIB ets Tu✓ encap�alada com a
candidata Presidenta per la Sra. Núria CuxartAinau<t en tant que compleix tots
els requisits estab/erts pe/s estatuts co/-/egia/s.
;

4) Notificar e/s anteriors acords a les Presidentes de les tres candidatures
proclamades.
5) Comunicar a les tres candidatures que/ d¿;cord amb I¿;rticle 41.2 deis Estatuts/
tenen a la seva disposició una copia en format e/ectrónic (CD) del cens definitiu
que poden passar a recollir per la seu co/-/egia/.
6) Informar a les tres candidatures que/ d¿;cord amb IÉrticle 40 deis Estatuts/
poden escollir dentre les coNegiades i co/-/egiats dos interventors que la
representi a/s actes electorals/ el nom deis qua/s han de comunicar a la Mesa
Electoral.
7) Repartir equitativament entre les tres candidatures IÉssignació económica
dotada per la Junta de Govern a aquests efectes per despeses e/ectorals de les
candidatures per un import de 1O.000 euros/ deis quaIs correspondran 3.333✓ 33
euros/ a cadascuna de les candidatures/ que podran destinar-se a despeses
directament vinculades a activitats electora/s/ degudament acreditades/ dÉcord
amb el que estableix IÉrtic/e 38 deis estatuts co/-/egials.
8) Aprovar el disseny de les paperetes de votació e/aborat pe/ departament de
comunicació del COIB/ de conformitat amb IÉcord segon de la mesa electoral
de 16 de gener de 2020. El personal administratiu de suport facilitara al
departament de comunicació els noms i cognoms deis integrants de les
candidatures presentades i proclamades.

9) Ordenar als serveis administratius del COIB la impressió de paperetes en
nombre de 24.000 (8.000 per cada candidatura)✓ de color blanc i del següent
format: 105mm x 150 mm/ aprox./ en compliment del que estab/eix IÉrticle
39.i) deis Estatuts.

1O) Ordenar als serveis administratius del COIB IÉdquisició deis corresponents
sobres homologats✓ també de color blanc i de mida 90 x 140 mm/
aproximadament en nombre de 24.004 en compliment del que estab/eix
IÉrticle 39.i) deis Estatuts.
✓

11)Autoritzar a/s serveis administratius el I/iurament a cadascuna de les 3
candidatures proc/amades d1Jn nombre de 4.000 paperetes i sobres per la
votació.
12) Ordenar a/s serveis administratius del COIB la posada a disposició de la Mesa
d1Jn nombre de 3.000 sobres de format 11O x 220 mm/ aproximadamenC per
a la votació per correu/ i amb una etiqueta que contingui la menció ''.41 President
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de la Mesa electoral, Per a les eleccions del COIB, a celebrar el día 24 de febrer
de 2020, Apartat de Correus 36001, 08080 Barcelona/�

13) 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 prava de conformitat.

Sr. Jaume Costa Navarro
Escalante
President

Sra. Elena Sarmiento
Secretaria

Sr. Ángel Camón Gómez
Vocal

ºt
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Eleccions a la Junta de Govern del Col-legi Oficial
d'lnfermeres i lnfermers de Barcelona
24 de febrer de 2020
Candidatura encap,;:alada
pel Sr./Sra. Nom i cognoms (nom candidatura)
Nom i cognoms
Nom i cognoms
Nom i cognoms
Nom I cognoms

Nom i cognoms
Nom i cognoms
Nom i cognoms
Nom i cognoms
Nom i cognoms
Nom i cognoms

Nom i cognoms

Nom i cognoms

Suplents

Nom i cognoms

Nom i cognoms
Nom i cognoms
Nom I cognoms
Nom i cognoms
Nom i cognoms
Nom i cognoms

President/a
Vicepresldent/a
Secretári/a
Tresorer/a

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

