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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 12/20
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 11 de febrer 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 (no assisteix)
Maria Anqels Sabaté Andreu (no assisteix)
Gemma Calvet Tort
Marta Olivares Obis
Maria Euqenia Vila Miqueloa

Candidatura
INFERMERES 2020
INFERMERES 2020
Som Garantía
Som Garantía
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:
Els serveis administratius de suport informen de la marxa de les peticions de vot per correu.
Les sol·licituds que es reben surten practicament al dia. Si que han trobat que en alguns casos
hi ha alguna demora per part de correus.
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
candidatura "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, els Serveis Jurídics, un cop revisada la normativa subsidiaria als Estatuts del COIB,
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confirma la opinió avarn;;ada a la última reunió de la Mesa Electoral: no hi ha cap impediment
als estatuts ni a la normativa subsidiaria per actuar com a interventora de la candidatura, essent
al mateix temps suplent de la dita candidatura.
Per la candidatura INFERMERES 2020 es demana explicacions de 7 casos en que no han rebut
encara la documentació per vot per correu
La candidatura Som Garantia també comenta incidencies del vot per correu.
Per part deis serveis administratius es comenta que a partir d'avui s'aplicara la tarifa "urgent"
als enviaments per correu certificat.
Per part de Som Garantía es pregunta com es disposa de la partida pressupostaria per a cada
candidatura. S'explica que s'abona l'import previa justificació documental de la despesa.
Per part de la candidatura El COIB ets TU, es propasa l'ampliació deis recursos humans previstos
pel dia de les eleccions per tal d'optimitzar les tasques de recompte.
Per part de El COIB ets TU demana que la Mesa Electoral vetlli perque no hi hagi cap acte
organitzat pel COIB el dia de les eleccions.
Per part de Som Garantia es pregunta a la interventora del COIB ets TU is coneix si hi ha un
acte programat o sol·licitat i confirma que s'ha denegat per part de la Junta de Govern.
Per part de Som Garantia es demana que si hi ha actes programats al COIB d'aquí al dia de les
eleccions es mantinguin neutrals i no es faci cap tipus de propaganda electoral. Tot aixo d'acord
amb el que ja es va comentar a !'anterior acta en relació a la Degana del Consell.
Per part de El COIB ets TU demanda que s'eviti que algun grup del col·legi es pronuncií a favor
o donant suport a favor d'alguna de les tres candidatures.
El President demana que es "grup del col·legi" o que es considera com a tal. Es recorda que es
demana neutralitat als grups que integren la estructura organica del COIB, es a dir grups,
comissions, formació, en definitiva qualsevol que faci servir el nom del COIB per donar
recolzament a qualsevol de les candidatures, sense perjudici, es ciar, de que ho facin a nivel!
personal
A preguntes de la candidatura INFERMERES 2020" sobre el vot per correu: quantes sol·licituds
hi ha al dia d'avui. Quins criteris s'havien seguit per donar resposta al vot per correu. Per part
deis serveis administratius es confirma que tal com arriben les peticions de vot per correu surten
i a dia d'avui no hi ha enviaments pendents, s'esta al corrent i a part s'aplicara com s'ha dit la
tarifa "urgent" a partir d'avui mateix. La interventora demana de veure l'Excel sense dades
persona Is.
També es demana per part de la candidatura INFERMERES 2020 si seria útil aportar-li
periodicament el llistat del vot per correu demanat. Es comenta que no tindria gaire utilitat.
També es pregunta si al programa Ulisses queda registrat tates les incidencies del vot per
correu. La Laia confirma que tot queda registrat, la petició, com entra i el que sol·licita, si truca,
etc. la petició de vot per correu i la sortida queda registrat amb número de registre d'entrada i
sortida.
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Les persones encarregades de les gestions son el personal de suport administratiu de la Mesa
Electoral, son la Laia, la Raquel i la Vanessa.
Es demana per comprovar si alguna de les consultes que s'han fet per col·legiades si s'han
donat degudament. La interventora facilitara algunes peticions de col·legiades que han demanat
o preguntat i estant pendents de resposta i per part deis serveis administratius es faran les
gestions directament amb les col·legiades.
Per part de la candidatura INFERMERES 2020 anunciar si s'han definit criteris particulars o hi
ha hagut manca de rigor a la gestió del vot per correu INFERMERES 2020 adoptara mesures
legals contra qui hagi actuat de manera tendenciosa. Es fa l'explicació perque les queixes que
han tingut fins ara de la lentitud del vot per correu.
Es reitera per part deis serveis administratius es prenen totes les mesures de seguretat i agilitat
per gestionar al dia el vot per correu.
Entra a la reunió la Núria García cap de recursos humans i adjunta a Gerencia i exposa, com
organitzara les places de parquing lliures per les col·legiades que vinguin a votar, que seran les
places 147 a 163. Es posara una persona a la rampa d'accés al parquing i a la planta -2 es
controlara amb una persona que comprovara els temps d'estacionament maxim de 15 minuts.
S'informara a les col·legiades a través de la web del funcionament i facilitats pel dia de les
eleccions.
Es comenta per part de la Mesa Electoral a la Núria Garcia la possibilitat de refon;ar el cinque
torn (de la nit) per tal de donar suport al recompte.

Per tot !'anterior, la Mesa Electoral per unanimitat ACORDA:
1) Donar instruccions al personal administratiu per tal de que a partir d'avui s'apliqui la tarifa
"urgen t" als enviaments per correu certificat de les peticions de vot per correu.
2)
La Mesa Electoral recorda que es demana neutralitat a/s grups que integren la estructura
organica del COIB, es a dir grups, comissions, formació, en definitiva qualsevol que faci servir
el nom del COIB per donar reco/zament a qua/sevol de les candidatures, sense perjudiCJ� es ciar,
de que ho facin a nivel/ personal.
3)
La Mesa Electoral recorda que si hi ha actes programats al COIB d'aquí al dia de les
eleccions es mantinguin neutra!s i no es faci cap tipus de propaganda electoral. Així mateix la
Mesa Electoral vet!lara perque no hi hagi cap acte organitzat pe/ COIB el dia de les e/eccions.
4) Publicar aquests acords de la Mesa en la pagina web del COIB.
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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
President

Sra. Elena Sarmiento Escalante
Secretaria

Sr. Ángel Camón Gómez
Vocal
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