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ACTA NÚMERO 6

REUNIÓ DE LA MESA ELECTORAL
DEL COL LEql OFICIAL D'INFERMERIA DE BARCELONA
- 15 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 17'00 hores, a la qua! 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 valida 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 ele;toral prenen els
següents

·ACORDS
Primer.- Sobre la celebració de- la votació.

Es té per rebut, i incorporat a l'expedient electoral, finforme de la· Direcció
General de Dret i Entitats Jurídiques sobre la consulta formulada per la Mesa
respecte a la possibilitat prescindir de la celebració de l'acte de la votació, el
contingut del qual s'alinea amb la decisó presa en !'anterior sessió d'aquesta
Mesa Electoral, en la qual es va acordar, per unanimitat, la celebració de l 'acte
de la votació previst per al dia 24 de gener de 2004,en estricte compliment del
que disposen els Estatuts.
r'---='...,L..0-o�n.- Sobre el vot per correu.

Es fa constar que s'han rebut 25 peticions de vot per correu correctament
formulades en temps i forma, i que s'han cursat les corresponents trameses de
documentació perque els sol licitants puguin emetre els seus vots per correu.

Als efectes de garantir la custodia i seguretat del vot per correu s'encomana
expressament a la secretaria administrativa de la Mesa, que registri
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sep.dament els vots per correu que arribin al COIB i els guardi en una caixa
de seguretat fins al día de la votacó, 24 de gener de 2007, a les 22 h, moment
en el qual s'han d'introduir a la urna corresponent
Tercer.- Sobre l'organització de l'acte de la votació del dia 24 de gener de
2007.

La votació tindra lloc a la seu del col legi entre les 9 i les 22 hores del día 24de
gener de 2007.
A aquests efectes, i tenint en compte que hi haura tres urnes, la Mesa acorda
sol licitar informació als serveis administratius del Col egi per tal que
comuniquin a aquest organ les dependencies que seran habilitades a refecte
· de realitzar la votació i els empleats del centre de que disposara la Mesa per tal
d'auxiliar-se en el control del procés.
Sense haver-hi més assumptes a tractar, i previa redacció per part de la
Secretaria, s'aprova l'Acta per unanimitat i es dma per acabada la reunió a les
17'30 hores.
Vist-i-plau,

La Secretaria
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