ACTA DE REUNIO DE LA MESA ELECTORAL DE 4 DE JUNY DE 2018
La Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres/rs 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. 17.3548.1)
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 les Eleccions 2018 del COIGI :

EXPOSEN :
I.- Que en el dia 4 de juny de 2018 han mantingut reunió amb el proveïdor del vot
electrònic SCYTEL, Sr. Victor Hidalgo i els representants de les candidatures Sra. Alicia
Rey i Sr. Angel Romero, A FI D’ESCOLTAR EL PROCEDIMENT DE VOT I LES
PROPOSTES AL RESPECTE D’AMBDUES CANDIDATURES.
És 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 relatives al procediment de vot electoral, escoltats els
representants de les dues candidatures, la Mesa per UNANIMITAT ACORDA:
1.- Donar publicitat a la Guia de Vot que enviarà Scytl.
A proposta dels representants de les candidatures, la Mesa per unanimitat acorda que un cop
rebuda la Guia de Votació que enviarà SCYTEL es publiqui a la pagina Web del Col·legi, en un
lloc destacat, junt amb un enllaç que estarà inactiu fins el començament de les votacions, a
més es publicarà un recordatori de les dates i horari de les eleccions i es farà esment que qui
no rebi les credencials per correu en podrà demanar unes altres, de substitució, al col·legi el
dia 21 de juny fins a les 18 hores.
També, a proposta dels representants de les candidatures la Mesa per unanimitat acorda
enviar un e-mail, a tots els col·legiats que hagin informat de la seva adreça electrònica, amb la
guia de votació i un recordatori de la data i horari de votació.
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2.- Carta de credencials de mostra.
També a proposta dels representants de les candidatures la Mesa acorda, preparar una carta
mostra de credencials, amb les dades anul·lades i donada convenientment de baixa, per tal de
que es pugui donar una còpia als representants d eles candidatures per tal de poder–la
ensenyar de mostra als votants. La secretaria avisarà quan les tingui.
3.-Enviament de les credencials.
La Mesa per unanimitat acorda, escoltats els representants d’ambdues candidatures, qui estan
d’acord, en enviar les credencials de vot per correu ordinari.

La mesa ACORDA per unanimitat que aquest ACORDS es publiquin a la pagina WEB del
COL·LEGI, per tal que es tinguin per notificats a tots els col·legiats
COMPONENTS DE LA MESA ELECTORAL

LA PRESIDENTA
Paloma RODRIGUEZ ALVAREZ
REPRESENTANT
CANDIDATURA 1
Sra. Alícia Rey

SECRETÀRIA
Dolors ROSELL PUIGVERT
REPRESENTANT
CANDIDATURA 2
Sr. Angel Romero

VOCAL
Maria DURAN CATRIS
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