Pallars, 193
08005 Barcelona
hola@infermeresdecatalunya.cat

Acta de l’Assemblea Extraordinària d’Afiliades
En aquesta assemblea actúen com a Presidenta Na Jessica Morillas Vázquez i com a Secretari n'Octavi
Rodríguez Blanco. L’assemblea es realitza de forma virtual.
Temes tractats i acords assolits

1. La Presidenta del sindicat dona la benvinguda i fa una breu presentació dels membres de
la Junta. Informa que l’assemblea està sent grabada per a que les afiliades que no poden
estar presents puguin visualitzar-la posteriorment abans de procedir a la votació.
2. El Secretari d’Organització fa una presentació sobre l’estat actual del sindicat, en relació
amb les afiliades i membres simpatitzants, també es fa una exposició dels comptes i les
actuacions realitzades des de la fundació del sindicat.
3. La Presidenta exposa els motius de les dues votacions que es duran a terme. Informa que
les votacions seran telemàtiques i es podrà exercir el dret a vot fins el dia 18 de novembre
a les 23:30:
a. Ratificació de l'ús de les plataformes digitals per a poder realitzar assemblees en
línia (de forma virtual) i permetre el vot telemàtic de les afiliades, per garantir la
participació i la transparència durant l'estat d'alarma i/o durant els períodes de
confinament i/o en els que no sigui possible el desplaçament o la reunió de
persones per raons de seguretat i salut pública.
Resultat de la votació: 100% - SI

0% - NO

0% - ABSTENCIO

S’aprova l’ús de plataformes digitals.

b. Ratificació de la convocatòria de VAGA INDEFINIDA dels professionals de la salut
del sector de la sanitat pública de Catalunya en base a les reivindicacions del
document enviat a la Consellera de Salut i a la Directora General de Professionals
de la Salut amb data 23 d'octubre de 2020 i que es es troba en document annex.
Resultat de la votació: 63,64% - SI

9,09% - NO

27,27% - ABSTENCIO

S’aprova la convocatòria d’una vaga infefinida.

No existint més qüestions a tractar es dona per finalitzada l’Assemblea Extraordinària d’Afiliades del Sindicat
d’Infermeres de Catalunya, i, a tal efectes, signen aquesta acta a Barcelona, el dia 18 de novembre de 2020.

Jessica Morillas Vázquez
Presidenta

Maria Esther Rodríguez Romero
Vicepresidenta

Octavi Rodríguez Blanco
Secretari d'organització

