ACTA DE REUNIO DE LA MESA ELECTORAL DE 14 DE JUNY DE 2018
La Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres/ers de Girona, en data 25 d’abril
de 2018, va convocar les eleccions per a la renovació dels càrrecs de la Junta de
Govern, d’acord amb l’article 41 dels Estatuts Col·legials i demés preceptes d’aplicació
vigents.
Prèvia convocatòria de la presidenta es reuneixen els membres titulars que formen la
mesa electoral són:
Presidenta: Paloma RODRIGUEZ ALVAREZ (Núm. col. 17.3548)
Secretària: Dolors ROSELL PUIGVERT (Núm. col. 17.05253.5)
Vocal: Maria DURAN CATRIS (Núm. col. 17.06671.1)
Constituïts en forma en Mesa Electoral per a les Eleccions 2018 del COIGI :
EXPOSEN :
I.- Que en data 23 de maig de 2018, la candidatura núm. 2 encapçalada per la Sra.
Gracia M. Soler Pardo presenta una instància comunicant que el Sr. Antoni Rodríguez
López amb DNI 3506806F serà el seu interventor en el procés electoral.
II.- Que en data 11 de juny de 2018, la candidatura núm. 1, encapçalada per la Sra.
Alícia Rey Miguel, presenta una instància comunicant que la Sra. M. Àngels Pérez
Garcia amb DNI 40427367 serà el seu interventor en el procés electoral.
III.- Que el proveïdor del sistema informàtic va aconsellar la presència d’un notari, tant
en la cerimònia de constitució de la urna electrònica com en el moment del recompte.
IV.- D’acord amb el Reglament cal fixar la data de constitució de la urna electrònica i
del recompte de vots.
Es per això que acorden:
Primer.- La Mesa electoral ACORDA, per unanimitat, ratificar tots els actes de
comunicació i publicacions efectuades pel personal del COIGI.
Segon:- Pel que fa les qüestions a resoldre plantejades la MESA per UNANIMITAT
ACORDA:
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1. Interventors
Rebuda les propostes de les dues candidatures, nomenant, la CANDIDATURA 2,
interventor al Sr. Antoni RODRÍGUEZ i LA CANDIDATURA 1, interventora la Sra. M.
Àngels PÉREZ, la Mesa per unanimitat acorda tenir per designat al Sr. Antoni
RODRIGUEZ com interventor de la candidatura 2, tot ratificant l’acord de 25 de maig de
2018 i tenir per designada a la Sra. M. Àngels Pérez com interventora de la
Candidatura 1. Donat per conclòs el termini de presentació de interventors.

2. Notari
La Mesa per unanimitat acorda requerir la presència d’un notari per a la cerimònia
de creació de la urna electoral i per a l’acta de recompte de vots. També acorden per
UNANIMITAT demanar al Notari, Sr. Palomero que s’avingui a realitzar l’acta.

3. Data de la cerimònia i el recompte de vots
La Mesa per unanimitat acorda, a proposta de Scytl, fixar com a data de la
cerimònia de creació de la Urna electoral, el proper dimarts 19 de juny, a les 16: 00, a
la seu col·legial. La Mesa acorda, també per unanimitat, que es convoqui a aquesta
cerimònia als membres titulars i suplents de la Mesa i als interventors de les dues
candidatures i al Sr. Notari.
La Mesa per unanimitat acorda convocar per al recompte de vots, tots els membres
del a Mesa (titulars i suplents), els interventors i el Sr. Notari, el 21 de juny, a les 17:00,
a la seu col.legial.

Es conclou la reunió a les 17:45 h, del 13 de juny de 2018.

La Mesa ACORDA per unanimitat que aquest ACORDS es publiquin a la pàgina
WEB del COL·LEGI, per tal que es tinguin per notificats a tots els col·legiats.
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.../...

COMPONENTS DE LA MESA ELECTORAL
LA PRESIDENT/A

LA SECRETÀRIA

Paloma RODRIGUEZ ALVAREZ
Col. Núm. 17.3548

Dolors ROSELL PUIGVERT
Col. Núm. 17.05253.5

LA VOCAL
Maria DURAN CATRIS
Col. Núm. 17.06671.1
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