Girona, 17 de maig de 2018
Benvolgut/da company/a,
El passat 25 d’abril, la Junta de govern del Col·legi Oficial d’Infermeres/rs de Girona
va convocar eleccions per escollir els membres de la Junta de govern per als pròxims
4 anys. Una vegada convocada la Mesa electoral i establert el calendari electoral, el
dijous 17 de maig de 2018, la Mesa electoral ha acceptat les dues candidatures que s’han
presentat i que et detallem a continuació:

CANDIDATURA 1			

CANDIDATURA 2

Rey Miguel, Alicia

Soler Pardo, Gracia Maria

Bardalet Viñals, Silvia

Romero Collado, Angel

Jover Mallol, Montserrat

Del Campo Fernández , Eva Maria

Montero Parés, Cristina

Santos Carbonera, Josep Lluís

Roura Martí, Pedro

Gifre Badruna, Maria Magdalena

Abulí Picart, Francisca

Subiros Teixidor, Rosa Maria

Franch Ferrer, Margarida

Montes Torrent, Mireia

Ventura Taberner, Natalia

Pérez Ariste, Susana

Galeas Herrer, Maria Pilar

Mas de Xaxars Rosell, Ariana

Pastor Asperó, Maria Carme

Casellas Bach, Maria Carmen

Samper Sánchez, Natalia

Morchon Roura , Laura

Suplents:

Suplents:

1.- Morales Lozano, Yolanda

1.- Rodríguez López, Antonio

2.- Llach Barceló, Anna

2.- Elizalde Oroz, Miguel Angel

3.- García Pérez, Lydia

3.- Gonzalez Garcia, Dory

Els proper 20 i 21 de juny, com a col·legiat podràs exercir el teu dret de vot electrònic i
escollir els teus representants col·legiats, entre les 9:30h i les 19:00h, ininterrompudament.
Durant les properes setmanes, l’empresa SCYTL gestionarà tot el procés de vot
electrònic. 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 terminals
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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.
Per poder participar en les votacions, tant de forma remota com a presencial, caldrà, a
més de figurar en el Cens electoral, disposar d’una CREDENCIAL de votació. Aquesta
credencial s’enviarà a tots i cadascun dels col·legiats que figurin en el Cens electoral i
que estiguin al corrent de les seves obligacions col·legials, per tal que puguin emetre el
seu vot.
Els col·legiats que no hagin rebut la credencial, hauran d’anar personalment a la seu
col·legial per demanar una CREDENCIAL DE SUBSTITUCIÓ, la qual els hi serà entregada
prèvia anul·lació de l’enviada per correu, exhibint el DNI i signant un document, pel qual
es demana i renuncia a utilitzar la CREDENCIAL enviada per correu.
L’entrega de credencials de substitució finalitzarà una hora abans que es tanqui l’horari
de votacions de la jornada electoral i s’iniciarà a les 10:00 h del 20 de juny. Per qualsevol
canvi de credencial s’exigirà al col·legiat la signatura d’un document demanant l’anul·lació
de l’enviada per correu amb el compromís de només utilitzar per votar la credencial de
substitució, fent-se responsable dels danys i perjudicis que l’ús indegut de la credencial
extraviada pogués comportar. Amb la credencial només es podrà realitzar UN SOL VOT
vàlid. Utilitzada la credencial per votar no es podrà demanar credencial de substitució
ni òbviament tornar a votar.
El votant que emeti el seu vot de manera presencial en el Col·legi, mitjançant els
ordinadors habilitats, podrà demanar un justificant de vot.
No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres per qualsevol dubte que puguis tenir.
Rep una cordial salutació,

Sra. PALOMA RODRÍGUEZ ALVAREZ
Presidenta de la Mesa electoral
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