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ACTA NÚMERO 7

REUNIÓ DE LA MESA ELECTORAL
DEL COL LEGI OFICIAL D'INFERMERIA DE BARCELONA
23 de gener de 2007

Reunió celebrada a la seu del Col legi Oficial d'lnfermeria de Barcelona, carrer
d'Alcoi núm. 21 , de Barcelona, a les 16'30 hores, a la qual hi han assistit les
persones que es relacionaran tot seguit
Sr. JOAQUÍN RALLO BLASCO, President de la Mesa Electoral.
Sra. CELIA MARIA ORTEGA CEJAS, Secretaria de la Mesa electoral.
Sr. JOSÉ M. RUIZ YANGUAS, Vocal

Pel President es declara la va.Ida 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
Pr imer.- Sobre la des ignació d'interventors de la candidatura presentada
a les eleccions.
s té per rebut, i incorporat a l 'expedient electoral, comunicació de la
re -resentant d'aquesta candidatura, la Sra. Mariona Creus i Virgili, en virtut de
la qual es designen com a interventors per facte de la votadS i de l'escrutini
següents col legiats:
..,,, Sra. Isabel Quintana Sánchez, amb DNI núm.
+ Sra. Aroa López Martín, amb DNI núm.
4-- Sr. Edelmiro Balboa Blanco, amb DNI núm.
Segon.- Sobre l'organ ització de l'acte de la votació del d ia 24 de gener de
2007.
Queden convocats els membres de la Mesa per a les 8:30 h. de cierna, als
efectes de procedir a aixecar acta respecte del comern;ament de la votació a
les 9 -hores.
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Es t1xa constancia de que el gerent del col legi ha infcrmat a la Mesa sobre
les �endencies que seran habilitades a l'efecte de realitzar la votació i sobre
els empleats del centre de que disposara la Mesa per tal d'auxiliaFse en el
control del procés.
Per la Mesa es valoren com a adequa::les aquestes previsions en funció de les
expectatives de l'acte electoral.
Sense haver-hi més assumptes a tractar, i previa redacció per part de la
Secretaria, s'aprova !'Acta per unaiimitat i es dóna per acabada la reunió a les
17'30 hores.
Vist-i-plau,

El President

La Secrª-ta�ia
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