ACTA DE REUNIO DE LA MESA ELECTORAL DE 25 DE MAIG 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 22 de maig de 2018 es va realitzar , per part del personal de col·legi
una conference call ( reunió telefònica) amb el Sr. Luis Nabergoi, persona encarregada
per SCYTL per tramitar el procés electoral del COIGI.
II.- En la reunió amb el Sr.Nabergoi es va posar de manifest que calia que la MESA
ELECTORAL decidís sobre els 15 punts que figuren en el document que s’aporta com
annex 1 a questa acta.
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 pel proveïdor la MESA per
UNANIMITAT ACORDA:
1. Enviament de Credencials (E-mail/ correus)
Atès que el a cens col·legial encara hi ha bastants col3legiats que no disposen de
correu electrònic, la mesa decideix que l’enviament de la credencial es faci per correu
convencional.
També acorda que al enviar-se la credencial per correu normal, es preveu que hi hagi un
número important de col·legiats que no rebin a temps les credencials, per això s’ACORDA
demanar a Scytl que imprimeixi 600 sobres cecs, en comptes de 300 com es va estipular en
el primer contracte.
El Sr. Luis Nabergoi informa que el sobre cost d’enviar els sobres per correu, suposa:
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Despeses d’impremta 600€ (S/IVA)
Despeses de correus

2.400€ aproximadament

La MESA acorda que es faci front a la referida despesa.
2. Tipus de Login
Per part del Sr. Nabergoi es va plantejar que junt amb la credencial calia que el
col·legiat per votar introduís alguna informació personal. La MESA PER UNANIMITAT
acorda que per poder votar el col·legiat tingui que identificar-se amb el DNI i la data
de naixement.
3. Definir format del fitxer de Censo
La MESA PER UNANIMITAT acorda que el CENS que s’enviï a SCYTEL per elaborar les
credencials de vot contingui els següents camps:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nom i cognoms
Adreça
Codi postal
Població
DNI
Data de Naixement

4. Número de participants mesa electoral
La MESA PER UNANIMITAT acorda que , anomenats 3 titulars i 3 suplents en la data
de la constitució de la MESA, que . el llindar per obrir la clau privada de la Mesa sigui
de la meitat + 1 per poder activar-la i poder fer l’escrutini ( conforme el Reglament).
La MESA PER UNANIMITAT acorda que el dia 19 de juny (un dia abans de les
eleccions) es desplaçarà a la seu un responsable de SCYTL i a través dels seus
ordinadors es generaran dues Claus (una pública i una privada), en una reunió amb
tots els membres de la mesa titulars i suplents.
La clau privada serà la clau de la Mesa electoral.
Per recrear-la el dia 21 de juny, es necessiten 4 de les 6 claus.

5. Planificació de reunió Scytl- per a dubtes.
La MESA PER UNANIMITAT acorda que els empleats del COIGI mantindran una
reunió telefònica amb el Sr. Luis Nabergoi per comunicar-li les decisions de la Mesa
electoral.
6. Confirmar data inici i tancament de l’elecció:
En el reglament de la votació s’estableix el següent:
El vot electrònic es podrà emetre de forma remota, des de la terminal que triï el
col·legiat, o bé de forma presencial el dia 21 de juny, utilitzant alguna de les
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terminals que el Col·legi posarà a disposició dels votants a la seu col·legial per
emetre el vot.
L’horari de votació electrònica es farà els dies 20 i 21 de juny, des de les 9:30 hores
del matí del dia 20 de juny fins les 19:00 hores del 21 de juny, ininterrompudament.
El 21 de juny es podrà votar presencialment a la seu col·legial, a partir de les 9:30 h
fins a les 19:00 h. és el que Scytl anomena portal de vot (es poden posar a
disposició dels col.legiats varis ordinadors perquè puguin accedir a l’apartat de
votació.
La MESA PER UNANIMITAT acorda que des del www.coigi.cat s’obrirà un apartat a
través del qual es podrà votar), en el punt 13 es donar l’URL.
7. INICI i TANCAMENT de la jornada electoral.
La MESA PER UNANIMITAT acorda que, D’ACORD amb el reglament, la jornada
electoral s’iniciarà el 20/6/2018 a les 9:30 am , HAVENT-SE CONSTITUIT LA
MESA A LES 9H DEL MATEIX DIA I QUE FINALITZARÁ L’ELECCIÓ
21/6/2018 19:00 pm
8. Definir dia i hora per a cerimònies amb la Mesa electoral en les oficines de
COIGI
La MESA PER UNANIMITAT acorda que la cerimònia de constitució o creació de les
cal·lus criptogràfiques amb el proveïdor SCYTEL es celebrarà el 19 de juny. Es citarà
a aquesta cerimònia als TITULARS i SUPLENTS de la MESA. L’Hora de constitució es
notificarà mes endavant.
La MESA PER UNANIMITAT acorda que, d’acord amb el Reglament, la constitució
física de la MESA, per a la jornada electoral es produirà a les 9 hores del dia 20, i es
convocarà a tots els membres titulars i suplents i interventors.
La MESA PER UNANIMITAT acorda que, d’acord amb el Reglament, el dia 21 a les 17
hores es reunirà la MESA ELECTORAL per poder comprovar que es disposa de la
meitat mes un dels membres de la mesa per poder fer front a l’escrutini un cop
acabada la jornada electoral. i es convocarà a tots els membres titulars i suplents i
interventors.
La MESA PER UNANIMITAT acorda que, d’acord amb el Reglament el 21 de juny, a
les 19h. es tancarà el procés electoral fer el recompte de vots.

9. Confirmar URL del portal de vot:
La MESA PER UNANIMITAT acorda notificar a SCYTEL que la URL del portal de vot del
COIGI es https://coigi.secured.vote
10.Tutorial de votació
La MESA PER UNANIMITAT acorda demanar a SCYTEL si al Sr. Luís Nabergoi si ens
podran entregar un document que expliqui com s’ha de votar per informar a tots els
col·legiats.
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11.Canvi de credencial nominal a no nominal
El procediment per poder demanar un sobre cec a la seu col·legial, suposarà que des del
COIGI s’haurà de comunicar per e-mail a Scytl el canvi de credencial i Scytl haurà de
donar de Baixa un i activar l’altre.
En el Reglament aprovat per a la votació, s’estableix que fins a les 18h del 21 de juny es
podrà demanar el canvi.
La MESA PER UNANIMITAT acorda que d’acord amb el Reglament el canvi de
credencials es podrà produir fins a les 18 hores del 21, i també acorda demanar a
SCYTEL que els tràmits de canvi de credencial s’agilitzin al màxim.
12.Interventor.
Rebuda la proposta de la candidatura 2 nomenant interventor al Sr. Antoni RODRÍGUEZ
la Mesa per UNANIMITAT acorda tenir per designat al Sr. Antoni
RODRIGUEZ
com
interventor de la candidatura 2.
Es conclou la reunió a les 11:45 h, del 25 de maig 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.

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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