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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA MESA ELECTORAL DE LES ELECCIONS A LA
JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I
INFERMERS DE BARCELONA DE DATA 24 DE FEBRER DE 2020

ACTA 15/20

A Barcelona, a la seu del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona,
C/ Pujades, n° 350, a les 9:00 hores del dia 28 de febrer de 2020 es reuneixen
les següents persones, membres de la Mesa Electoral de les eleccions de la Junta
de Govern del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona:

Sr. Jaume Costa Navarro

Col·legiat núm. 2873

Sr. Angel Camón Gómez

Col·legiat núm. 14770

Sra. Elena Sarmiento Escalante

Col·legiada núm. 67110

Actua com a President el Sr. Jaume Costa Navarro i com a Secretaria la Sra. Elena
Sarmiento Escalante, d'acord amb el que disposa l'article 38 deis Estatuts
col· legials.
Oberta la sessió pel President, i d'acord amb el que preveuen els Estatuts
col·legials es tracten les següents qüestions:
1.- Es discuteix la impugnació presentada per la candidatura de SOMGARANTIA
contra l'acta de la Mesa Electoral del día 26 de febrer.
2.- Es discuteixen els arguments legals per determinar la competencia de la Mesa
Electoral per resoldre i determinar la falta de competencia del Consell del Col·legi
de infermeres i infermers de Catalunya per resoldre. Es subratlla la remissió del
article 52 deis estatuts del COIB a la LOREG i, per tant, s'atribueix competencia
a la Mesa Electoral per resoldre la impugnació que es va presentar per part
d'Infermeres 2020.
2.- A les 9:30, entren a la reunió de la Mesa Electoral, Marc Fortes i Jordi Cardila
en nom deis representants deis treballadors. Expressen el desacord deis
treballadors amb l'acta del dia 11 i 26 de febrer de la Mesa Electoral. Segons ells,
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l'acta contenía una serie de frases en la que es posava en dubte la professionalitat
deis serveis administratius.
Al·leguen que Serveis Administratius han actuat únicament en funció deis criteris
de la mesa electoral i deis serveis jurídics. Reclamen evitar acusacions sense
fonament així com evitar amenaces d'emprendre accions legals contra els
treballadors de serveis administratius com les que s'han efectuat per part d'una
de les candidatures.
En definitiva volen efectuar les seves queixes en noticies i comunicacions en els
que s'ha involucrat a serveis administratius
L'Acta de la mesa electoral del dia 26 de febrer recull "serveis de suport de la
casa" o "serveis administratius"
i els representants expressen la seva
disconformitat amb les referencies als professionals del COIB. Reiteren que han
actuat únicament en fundó deis criteris de la mesa i de serveis jurídics, actuant
en tot moment amb la maxima professionalitat.
Demanen que constin en Acta les al·legacions de serveis administratius per tal
d'evitar possibles indefensions.
3.- La Mesa Electoral i Serveis Administratius destaquen que la utilització de
frases en les que es diu que s'emprendran accions legals, que s'han indos en
determinats documents i comunicacions, no ajuden alhora de prendre una
decisió. S'adjunten els documents.
4.- Es fa entrega a al Mesa Electoral del escrit presentant per la Núria Cuxart
Degana del Consell de Col·legis. En ell es demana que es suspengui l'acte
d'escrutini de vots i que s'esperi una resposta del Consell. S'adjunten els
documents.
5.- Es fa entrega a al Mesa Electoral del escrit presentant pel President del COIB
Albert Tort Sisó. En ell es demana que es suspengui l'acte d'escrutini de vots i es
doni trasllat al Consell del Col·legi de Infermeres i infermers de Catalunya.
S'adjunten els documents.
6.- Es fa també entrega del escrit de INFERMERES2020 en la que es demana
presencia del notari en l'acta d'escrutini previst per les 9.30 del dia 28 de febrer.
S'adjunta correu electronic del notari en el que per causes de agenda i visites ja
concertades no pot assistir en l'acte d'escrutini anteriorment citat.
7.- Serveis jurídics i administratius surten a les 9.53 de la sala per deixar a la
mesa electoral deliberar i decidir.
A les 10:05 Serveis Jurídics i Administratius son cridats pels membres de la Mesa
i tornen a reunir-se amb la Mesa Electoral.
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Amb tot aixo, la Mesa Electoral, ha deliberat finalment acordar la següent
DECISSIÓ
Per tot !'anterior, la Mesa Electoral per unanimitat ACORDA:

1) Resoldre el recurs presentat per la candidatura Som Garantía. Entregar la resolució a
la candidatura impugnant així com a la resta de candidatures.
2) Procedir a l'acte públic acordat a la resolució 01/20 de 26 de febrer amb presencia
deis representants de les tres candidatures.
3) Publicar aquests acords de la Mesa en la pagina web del COIB.
I sense més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió, de la que redacta la present acta
que es aprovada i subscrita per tots els assistents, en prava de conformitat.

Sr. Jaume Costa Navarro
President

Sra. Elena Sarmiento
Secretaria

Sr. Ángel Camón Gómez
Vocal
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Raquel Sánchez Núñez � COIB
De:
IEnviat:
Pera:

A/e:

Tema:
Fitxers adjunts:
Importancia:

dijous, 27 de febrer de 2020 23:58
eleccions; consell@consellinfermeres.cat
RV: lmpugnació Resaludó Mesa Electoral e!eccions Junta Govern COIB de 24 de
febrer
lmpugnació Resoiució Mesa Electoral eleccions Junta Govern COIB de 24 de
febrer.pdf
Alta

Bona nit,
En resposta al seu escrit eis assessors jurídics m'indiquen que restem a !'espera d'una resposta jurídica a la consulta
formulada i, que per evitar nul•litat d'actes, proposem la suspensió del recompte fins haver obtingut una resposta,
que es donara durant el matí de divendres 28 de febrer de 2020.
Trameto copia de l'escrit a l'adrer;:a de referencia per coneixement de la mesa electoral.
Salutacions,
Núria Cuxart i Ainaud
Degana
Consell de CoHegis d'lnferrneres i lnfermers de Catalunya
Carrer Rosselló, 229, 4rt 2a B
08008 Barcelona
Tlf. 93 217 75 73

Les d8des contingudes a aquesta comunicació son tractades pGI CONSELL DE COL·LEGIS D'!NFERMERES I INFERMERS DE CATALUNYA perta! de donar resposta 8
les seves peticions, i l'intercanvi d'informació de forma legítima entre receptor i destinatari. les seves dades no seran comunicad es a tercers, excepte en aquells
casos en que per imperatiu legal o el compliment de les competencies públiques atribu1des al CONSELL o per l'est8bliment de les relacions institucionals propíes
del Consell, sigui estrictament necessari. Les seves dad es sernn conservades, a través d'aquest rnedi, durant un periode de 5 anys.
la informacló continguda va dirigida únicament a la person;i o entitat que es rnostra coma destinatari i pot esser de caracter confidencial. Tata revisió, transmissió,
modlficació, cessió ,, tercers o altre ús o accíó al respecte per p<1rt de persones o entítats diferents al destínatari esta prohibida. Si rep aquest missatge per error,
li preguern contacti amb la persona que figura com a remitent i elímini el material de qualsevol ordinador o suport en que s'hagi pogut descarregar i / o
emmagatzemar.
El R°eglament General de Protecció de Oades 2016/679/UE li reconeíx els drets d'accés, rectificació, supressió {inclos el dret a l'oblit, en el seu cas), portabilitat,
1i1nitació de tractament, revocació deis consentíment atorgat i oposicíó, que podrir exercir rnitjan�ant escrit dirigit al Conseil, acreditant degudan1ent la seva
identitat, a I Carrer Rosselló, 229 4t 2a B, 08008 Barcelona.
En qualsevol cas, pot dirigir-se a la Agencia Española de Protección de D<itos www.agpd.es per iniciar els tramits corresponents en defensa deis seus ínteressos í
drets.

De: Consell de Col·legis d'lnfermeres i lnfermers de Catalunya <consell@consellinfermeres.cat>
Enviat: dijous, 27 / febrer / 2020 16:34
Pera: r
Viladrosa - Despatx Simeo Miquel Adv. Ass.' ,
Tema: lmpugnació Resoiució Mesa Electoral eleccions Junta Govern COIB de 24 de febrer
Importancia: Alta
Benvolgudes,
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Referencia: RES 10/20,
Assumpte: Impugnació de la Resolució de la Mesa Electoral de les eleccions de la
Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona de data
24 de febrer de 2020.
Al CONSELL DE COL.LEGIS D'INFERMERES I INFERMERS DE CATALUNVA
. en nom í representació de
Margarita Esteve Ortega, amb D.N.I. n °
la candidatura SOM GARANTIA, segons tinc acreditat en el procediment electoral
. de referencia, com millor procedeixi en Dret, DIC:
I.- Que la meva representada ha estat notificada de la resolució dictada per la Mesa
Electoral en data 26 de febrer de 2020, mitjanc;ant la qual s'acorda el següent
(entre altres):
"1.- Estimar la petició número 1 de l'escrit d'impugnació i queden íncorporades les
rec/amacions realitzades per la candidatura INFERMERES 2020, en relació a no
considerar els enviaments rebuts per Correos Express com a correu certificat.
S'incloura amb una esmena a /'acta d'escrutini.
2. - Estimar la petició número 2 de ('escrit d1.mpugnació i que en presencia deis
representants de les candidatures apoderats 11/0 interventors, es revísin els sobres
que contenen deis vots per correu emesos amb la modalitat certificada de "correu
exprés.
3. - Procedir a validar la documentació que contenen i efectuar el seu recompte i
que aquest s'íncorpori el resultat a f'escrutini final i es proc/ami de nou el resuftat
de la votació. Es designa el divendres día 28 de febrera les 09:30 h. convocant a
les candidatures. ·
4.- Suspendre els efectes 'de l'acte 14/20 escrutini final f proc/amació de
candidatura guanyadora.
5.- Suspendre el termini de presa de possessió de la candidatura que resulti contingut
de .l'article 50 deis estatuts, fíns que no siguin revisats i afegits a l'escrutini e/s vots
emesos per correu que queden custodiats a la seu col-/egial i que consten degudament
relacionats al 1/istat de vots per correu rébuts elaborat pe/ Notarí".

II.- Que considerant que l'esmentada resolució és centrada a Dret, mitjanr;ant el
present escrit i de conformitat amb l'establert a l'article 108.3 de la Llei Organica
5/198S, de 19 de juny, de Regim Electoral General, impugno la mateixa sobre la
base de les següents,
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AL•LEGACIONS
PRIMEAA.- CONTEXTUALITZACIÓ
El 24 de febrer de 2020 es va aixecar l'Acta 14/20 d'esérutini de les eleccions a la
Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (en
endavant, "COIB"), tot fent constar el següent en relació amb el vot per correu:
"Es co/•loquen les urnes de vot per correu a la seva tau/a corresponent. El vots per
correu que el Notari no ha pogut c/assificar per no dur el remitent a /'exterior del
sobre es classifiquen per part deis serveis de suport a la Mesa electoral amb
presencia de la Secretaria de la Mesa Electoral.. Un cop classificats, s'enlreguen a la
mesa corresponent pe/ seu escrutini, excepte vuit d'e/ls que només contenen el
sobre de vota ció sen se identificar-se el votant i per tant no són valids",
Posteriorment, el 25 de febrer de 2020, s'aixeca una Acta d'esmena de !'anterior en
la qual es va fer afegir el següent a continuació del paragraf que s'acaba de
transcriure:
"Es fa constar les reclamacions -verbals realitzades durant /'escrutini deis ·vots per
part de la candidatura Infermeres2020 a través deis seus interventors, alguns deis
membres de la candidatura i la candidata a presidenta i el candidat a tresorer en
relació al seu desacord de deixar fora del recompte els vots enviats a través de
Correos Exprés".
L'enderria, el 25 de febrer de 2020, la candidatura INFERMERES2020 va presentar
una reclamació formal contra !'acta d'escrutinl. en la qual va insistir en la
procedencia que es computessln els vots enviats a ti-avés. de "Correos Exprés" ja
que, segons el seu parer, es tracta d'un sistema "equiparable" al "correu certificat".
Als efectes de fonamentar aquesta petició, INFERMERES 2020 va adjuntar una
documentació a la qüe es va referir en els següents termes:
"S'adjunta resposta de la directora de la sucursal de correus número 1 de Come/la
de Llobregat que ratifica l'esmentat anteriorment, així com la de la directora de la
sucursal 23 deJ'Avinguda de Madrid, 106 de Barcelona",
. Dones bé, la Mesa Electoral, mitjan,ant la resolució objecte de la present
impugnació, ha afirmat el següent:
"A la vista de tot /'anterior, la· Mesa Electoral només pot concloure que e/s sobres
que s;ontenen vots emesos, enviats han de considerarcse correu certificat.
La consideració de certificat comporta· que han de considerar-se va/idament enviats
i han de ser tinguts en compte a l'escrutini de la votació",
I sobre ·1a base de l'ani:erior, ha adoptat eís acords que s'han transcrit en l'expositiu
I anterior,
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SEGONA.- EL SERVE! "CORREOS EXPRÉS" ÉS UN PRODUCTE COMERCIAL
QUE NO REUNEIX LES CONDICIONS DELS ENVIAMENTS CERTIFlCATS
L'article 44 deis Estatuts del COIB regula el vot per correu i, entre altres
circumstancies, estableix amb absoluta claredat I rotunditat que els sobres s'han
d'enviar per correu certificat adre\;at al presldent de la Mesa Electoral.
De conformitat amb l'article 3.4 de la Llei 43/2010, de 30 de desembre, de Servei
Postal Universal, deis Drets deis Usuaris i del Mercat Postal (en endavant, "LSPU"),
un servei d'enviament certificat es defineix com aquell que, previ el pagament
d'una guantitat predeterminada a tan alcat, comporta una garantia fixa contra
els riscos de perdua, robatori o deteriorament, i que facilita al remitent, en el seu
ca$ i a petició d'aqi.Jest, una prova de diposit de l'enviament postal o de la
seva entrega al destinatari.
Dones bé, si s'atén a la informació que obra a la pagina web de !'empresa
CORREOS EXPRÉS,. del Grup Correos, s'adverteix ben clarament que el sistema
d'enviament deis vots referits no és equiparable a un enviament certificat,
precisament, perque no dóna prava del dlposit de· l'envlament postal o de la seva
entrega al destinatari (raó de ser de !'existencia de l'enviament certificat).
Efectivament, els serveis que inclou aquest sistema són els següents:

-

LID (Localització immediata del destinatari en cas d'absencia)
GPI (Gestió proactiva d'incidencies)
Asseguran\;a basica
Tra\;abilitat online
Dos intents d'entrega

Aquesta informació es pot consultar a l'enlla\;
https¿;j/y,,:,,¡wzorreosexg ress. ca 111/web/correose.xpJeSS/@q24#ancla :
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D'altra banda, que aquest servei no és equiparable a l'enviament certificat es despren,
igualment, de la informació publicada al web de correus, que en relació _amb
les cartes certificades garanteix el següent

( httm;: //www.correos.es/ss/Satellite/sit0,L12rod ucto-c;;i_tl;_a certificada empresas
tocios cartas documen_to.§Ldet-ª11.§,_g_'LQJ:Oducto-sidioma=es ES):

"Los envíos se entregan bajo firma en el domicilio del destinai·ario. Si no
puede realizarse la entrega, se deia un aviso en buzón para recogerlo en la oficina
indicada, permaneciendo durante quince días en lista".
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Com .és de veure, el servei de carta certificada té una tarifa concreta, de
conformitat amb l'establert a 1-'article 3.4 de la LSPU, mentre el servei Paq24 és un
producte comercial inclos en enviaments postals.
Malgrat !'anterior, INFERMERES 2020 va al•legar que els vots enviats a través de
Correos Exprés amb el servei Paq24 s'havien d'equiparar amb els enviaments
certificats i, de fet, es va ajudar en el seu al•legat de dos documents eniesos pe.r
personal de Correos.
Davant !'anterior, hem d'assumir que les consideracions emeses i aportades per
INFERMERESES 2020 responen al fet que el servei Paq24 reuneix algunes
característiques que s'ass iinilen a les deis .enviaments certificats. No obstant,
aquesta assimilació no pot portar a una equiparació amb els efectes jurídics que els
ha donat la Resoluéió objecte de la present impugnació.
En aquest sentit, !'empresa "PACLINK SHIPPING" publica a la seva pagina web les
característiques del s ervei de Correos Exprés (llttQ;,://J,upport.pad<link.com/hc[es
es/articles!;L60000230829--Correos-Express), i en relació amb el comprovant
d'entrega (que, com s'ha exposat, és la raó de ser de l'enviament certificat), afirma
el següent:
"Dado que no es un envio certificado, puede recibirlo un tercero, no
necesariamente el destinatario del envío",
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En definitiva, és evident que als efectes de donar compliment a l'establert a l'article 44
del Estatuts del COIB no es poden equipar-ar els enviaments certificats (cartes
certificades) amb altres serveis de Correos diferents, simplement perque no permeten
donar coinpliment a les garanties que es persegueixen en els procediments electorals
(basicament, que els sobres siguin entregats a qui els ha de rebre).
TERCERA.- LA DECISIÓ D'EXCLOURE ELS ENVIAMENTS EFECTUATS PIER
CORREO EXPRÉS ÉS LA MATEIXA QUE ES VA PRENDRE EN LES ELECCIONS
DEL'ANY 2011
Tal i com consta a l'Acta 09/11, que s'adjunta al present escrit, en les eleccions a la
Junta de Govern del COIB de l'any 2011 es va donar la mateixa situació que la
descrit en la present impugnació, i es va resoldre a cordant no atorgar validesa a:
Els enviaments
Els enviaments
Els enviaments
mitjanc;ant una

efectuats mitjanc;ant carta urgent nacional no certificada.
efectuats mitjanc;ant postal exprés no certificat.
de sobres agrupats, no certificats de manera individual sinó
única certificació conjunta.

Aquesta decisió, com diem, és coherent amb el que es va decidir en el present
procediment electoral i que va donar lloc a l'Acta 14/20 d'escrutini. Aixo suposa
que, per raons de seguretat jurídica, la Mesa Electoral hauria de seguir el criteri que
en el seu dia ja es va irnposar, dones en cas contrari estaría anant contra els seus
propis actes, la qual cosa esta prohibida pels tribunals de justícia.
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En essencia, l'esmentada doctrina suposa la prohibició d'adoptar un comportament
que resulti contradictori respecte a un altre adoptat amb ariterioritat,
QUARTA,- MANCA DE CUSTODIA DELS SOBRES AMB ELS VOTS PER CORREU
EMESOS A TRAVÉS DE CORREO EXPRÉS
La resolució objecte, de la present impugnació acorda "Adoptar les mesures de
seguretat per la custodia d'aquests vots que cons!steix en precintar amb la
signatura de la Mesa Electoral tots aquests elements de la jornada electoral i
precintar al mateix temps /'armari i sala on queden custodiats".
L'adopció d'aquest acord posa de inanifest que la informació de que tenia
constancia aquesta candidatura és certa, i és que els sotires amb els vots per
correu emesos a través de Correo Exprés han estat sense cap tipus de custodia, al
menys, durant un període de 36-48 hores,
Com és logic, aq1.1esta circumstancia impedeix tenir la certesa i la garantía que �Is
vots no hagin estat manipulats i, en conseqüencia, han de quedar exclosos del
recompte.
A més a més, aquesta circumstaricia cal connectar-la amb el fet que ni l'Acta 14/20
d'escrutlni, ni les actes d'escrutini parcials (amb la presencia deis interventors), no
recullen ni els motius de l'exclusió deis sobres que van arribar a través de Correo
Exprés ni el nombre d'aquests, circumstancia que en qualsevol cas és necessari
esmenar.
Per l'exposat,
SOL·LICITO que tingui per presentat aquest escrit i per impugnada la resolució de
la Mesa Electoral de data 26 de febrer de 2020 i, en conseqüencia, procedeixi a
delxar-la sense efecte i a continuar amb el procediment de conformitat amb el
contingut de l'Acta 14/20 d'escruti,ni final i proclamació de candidatura gua·nyadora.
ALTRESSÍ SOL•LICITO que procedeixi a la suspensió de l'ai:te de valida ció de la
documentació que conteñen els sobres de referencia i del seu recompte per a la
seva incorporació a l'escrutini, convocat pel dia 28 de febrer de 2020 a les 9:30
hores, fins a la resolució de la present impugnació,
Barcelona, 27 de febrer de 2020.
Signat: Margarita Esteve Ortega
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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA ME:SA ELECTORAL DE LES ELECCIONS A LA
JUNTA DE GOVERN l>EL COL•LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE
BARCELONA DE DATA 19 DE MAIG DE 2011
ACTA09/11
A Barcelona, a la seu del Col ·legi Oficial d'Infermeres i Infermers · de Barcelona,
C/Pujades, n ° 350, a les 19:30 hores del dia 19 de maig de 2011 es reuneixen les
següents persones, membres de la Mesa Electoral de les eleccions de la Junta de
Govern del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona:
Núria Sargas Juncosa

Col· legiada núm. 1.831

Marta Serradell Orea

Col·legiada núm. 54.567

Cayetano Pareja Gabarró

Col·legiat núm. 25.339

Actua com a Presidenta la Sra. Núria Sargas Juncosa i com a Secretaria la Sra. Marta
Serradell, d'acord amb el que disposa l'article 38 deis estatuts coi'legials.
Oberta la sessió per la Presidenta, es prenen per unanimitat deis membres de la Mesa
els següents acords:
PRIMER.- Després de revisar els enviaments postals de sobres destinats a la votació
electoral del día d'avui, i a la vista del que estableix l'art. 44.3.c) deis Estatuts
,i:ol·legials, la Mesa acorda no atorgar validesa:
a) Als enviaments efectuats mitjan�ant carta urgent nacional no certificada.
b) Als enviaments efectuats mitjan�ant postal exprés no certificat.
e) Als enviaments de sobres agru pats, no certificats de manera individual sinó
mitjan�ant una única certificació conjunta.
I sense més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió, de la que redacta la present
acta que es aprovada i subscrita per tots els membres de la Mesa, en prava de
,
conformitat.

Sra. Marta Serradell Orea

secretaria

7

Al PRIESmlENT DIE lA MIESAIEllECTORAl DIE llES IEllECCIONS A lA
JUNTA DIE GOVIERN DIEl COl·llErn OF!C!Al D'!NFIERMIERIES 1
!NFIERMERS DE BARCElONA DE DATA 24 DIE FIEIBRIER DIE 2020
En data d'avui, día 27 de febrer de 2020, la. Sra. Margarita Esteve Ortega,
actuant en nom i representació de la candidatura SOM GARANTIA, ha
presentat en el Registre General del Col-legi Oficial d'infermeres i lnfermers de
Barcelona (COIB) un escrit de recurs, així com un escrit complementari de
!'anterior, adrei,ats a la Junta de Govern d'aquesta Corporació contra la
Resolució de 26 de febrer de 2020 de la Mesa Electoral de les eleccions a la
Junta de Govern del COIB celebrades en data 24 de febrer de 2020, a !'empara
de l'article 108.3 de la Llei Organica 5/1985, de 19 de juny, del Regim Electoral
General. S'acompanya copia d'aquests escrits. El sotasignat desconeix si el
mateix escrit de recurs, així com l'escrit complementari d'aquest, s'ha dirigit
també a aqueixa Mesa Electoral i al Consell de Col-legis d'lnfermeres i
infermers de Catalunya.
L'article 52 deis Estatuts vigents del com, qualificats per la Resolució
JUS/2408/2009, de 21 d'agost (DOGC núm. 5460, de 08.09.2009), estableix
textualment que "tota elecció que es celebri per ocupar carrecs del Col·legi es
regira pe! procediment establert en e/s artic/es precedents, essent d'aplicació
supletoria la regulació establerta sobre el regim electoral general de l'Estat",
regulació que es traba compresa en la Llei Organica 5/1985, de 19 de juny, de
Regim Electoral General (LOREG).
lgualment, l'article 108.3 de la LOREG, després de referir-se en el seus
apartats 1 i 2 a l'acta de l'escrutini i a les reclamacions i protestes formulades
pe!s representants i apoderats de les candidatures, que solament podran
referir-se a les incidencies recollides en les actes de sessió de les Meses
electorals o en !'acta d'escrutini de la Junta Electoral i que s'hauran de
presentar en el termini d'un día, preveu expressament en els seu apartat 3 e!
següent:
"3. La Junta Electoral resol per escrit sobre les mateixes (les referides
reclamacions i protestes) en el termini d'un dia, comunicant-ho
immediatament als apoderats i representants de les candidatures. Dita
resolució podra ser recorreguda pels representants i apoderats generals de
les candidatures davant la propia Junta Electoral en el termini d'un día. Aff
dlia següent of'/haver-se iuiter¡posat w1 recMrs, la Jw1ta /Electora# remetrai
U'expedient, am/1:J eU seu informe, a la Junta Electorail CentraU. la
resoUució q¡ue ordena Ua remissió es //Jotifíicara, immedffi:1damerot
després del sel.O com¡pffimerot, affs representamts ole Ues candliolat1.1res
couicMrrerots en ffa cin:wmscripció, emplai;arot-les ¡per tal qwe ¡p1.1gwirn
com¡pareixer davamt ffa JMrnta /Electoral Cerotral dliros el olia següerot. La
Junta Electoral Central, previa audiencia de les parts per un termini no
superior a dos dies, resoldra el recurs dins el día següent, donant trasllat de
dita resolució a les Juntes Electorals competents per tal que efecturn la
proclamació d'electes." (l'expressió entre cometes i la negret<1 é�;,deL .....
"' · ,!\ ''"' ... �•··
sotasignat).
,,,l.),•,i"l•J<i•<I
•:·1·,::·11•111•,, 1::n1·•.1n

1

!

D'altra banda, l'article 6.k) deis Estatuts vigents del Consell de Col·legis
d'lnfermeres i lnfermers de Catalunya, qualificats per la Resolució
JUSl367612009, de 21 de desembre (DOGC núm. 5535, de 29.12.2009)
determina que "corresponen al Consell de Col·legis d'lnfermeres i lnfermers de
Catalunya, d'acord amb la Llei 712006, de 31 de maig, de l'exercici de
professions titulades i deis col·legis professionals, les funcions següents: ... k)
Resoldre les reclamacions que puguin formular-se en els processos electorals
per a /'elecció deis órgans de govern deis col·legis territorials d'infermeres i
infermers de Catalunya."
D'acord amb els preceptes transcrits anteriorment, i conformement amb alió
que disposa l'article 14.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regim Jurídic del
Sector Públic, s'acompanyen l'escrit de recurs, i el seu complementari,
presentats per la Sra. Margarita Esteve Ortega, actuant en nom i representació
de la candidatura SOM GARANTIA, i adregats a la Junta de Govern d'aquesta
Corporació, contra la Resolució de 26 de febrer de 2020 de la Mesa Electoral
de les eleccions a la Junta de Govern del COIB celebrades en data 24 de
febrer de 2020, als efectes que per aqueixa Mesa Electoral es remetin ai
Consell de Col·legis d'infermeres i lnfermers de Catalunya, juntament amb
l'expedient i !'informe corresponent emes per la Mesa Electoral, per a la seva
resolució per part del Consell esmentat, sense realitzar cap altre tramit per part
de la Mesa fins que el Consell reitera! dicti la resolució oportuna.
En conseqüencia, la Mesa Electoral ha de suspendre l'acte d'escrutini de vots
previst pera dema divendres, dia 28 de febrer de 2020, a les 9,30 h. 1 procedir
segons s'ha exposat anteriorment.
Barcelona, 27 de febrer de 2020

SR. PRESIDENT DE LA MESA ELECTORAL DE LES ELECCIONS A LA
JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES i INFERMERS
DE BARCELONA DE DATA 24 DE FEBRER DE 2020. cl Pujades, 350. 08019
Barcelona.
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1Retfe1rell'llicñai: RES 10/20.
Assll.Dll1l1l1P1l:e: Impugnació de la Resolució de la Mesa Electoral de les. eleccions de la
Junta de Govern del Col•legi Oficial d'Infer,rteres i Infermers de Barcelona de data
24 de febrer de 2020.
A ILA JIUJN7rA DIE GOVíEIRINl
IDlelL COIL.llEGJI 0/Fli'tCJrAil. /Dl'l!:!Nl!FIE!RJMIIERIES ll: XINllFIEIRl.lMl!EIRS IO>IE BAIRCIE!LONA
en nom i representació de
Marwareil:a. IEsteve Orte,a¡si7 amb D.N.I. n °
la candidatura SOIMl. GAMll\lüXA, segons tinc acreditat en el procediment electoral
de referencia, com millar procedeixi en Dret, IDEtC:
E.- Que la meva representada ha estat notificada de la reso!ució dictada per la Mesa
Electoral en data 26 de febrer de 2020, mitjarn;ant la qua! s'acorda el següent
(entre altres):
"1.- Estimar la peticíó número 1 de l'escrit d'impugnació i queden incorporades les
reclamacions realitzades per la candidatura INFERMERES 2020/ en relació a no
considerar e/s enviaments rebuts per Correos Express com a correu certificat.
S'incloura amb una esmena a racta d'escrutiní.

2.- Estimar la petició número 2 de /'escrit d'impugnació í que en presencia deis
representants de les candidatures apoderats 1/0 interventors, es revisín els sobres
que contenen deis vots per correu emesos amb la moda/itat certificada de "correu
exprés.·

3.- Procedir a validar la documentacíó que contenen í efectuar el seu recompte i
que ,aquest s/incorporí el resu/tat a rescrutini final i es proclami de nou el resu!tat
de la votació. Es designa el divendres día 28 de febrera les 09:30 h. convocant a
les candidatures.
4.- Suspendre els efectes de l'acte 14/20 escrutini final i procfamació de
candidatur-a guanyadora.
5. - Suspendre el termini de pr,esa de possessió de la candidatura que resulti conl"ingut
de l'artic/e 50 deis estatuts, fins que no siguin revisats i afegits a f'escrutini e/s vots
emesos per correu que queden custodiats a la seu co/·/egia/ í que consten degudament
re/acionats al llístat de vots per correu rebuts efaborat pe/ Notari''.
U.- Que considerant que l'esmentada resolució és contraria a Dret, mitjani;ant el
present escrit i de conformitat amb l'establert" a l'article 108.3 de la Llei 0rganica
5/1985, de 19 de juny, de Regim Electoral General, impugno la mateixa sobre la
base de les següents,
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El 24 de febrer de 2020 es va aixecar !'Acta 14/20 d'escrutini de les eleccions a la
Junta de Govern del Col•legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (en
endavant, "COIB"), tot fent constar el següent en relació amb el vot per correu:
"Es col·loquen les umes de vot per correu a la seva tau/a corresponent. El vots per
correu que el Notari no ha pogut c!assificar per no dur el remítent a /'exterior del
· sobre es classífíquen per part deis serveis de suport a la Mesa electoral amb
presencia de la Secretaría de la Mesa Electoral. Un cap c!assíficats, s'entreguen a la
mesa corresponent pe/ seu escrutiní, excepte vuit d'ells que names contenen el
sobre de votacíó sense identificar-se el votant i per tant no són valids".
Posteriorment, el 25 de febrer de 2020, s'áixeca una Acta d'esmena de !'anterior en
la qual es va fer afegir el següent a continuació del paragraf que s'acaba de
transcriure:
"Es fa constar les rec/amacions verbals realitzades durant l'escrutini deis vots per
part de la candidatura Infermeres2020 a través deis seus interventors, a/guns deis
membres de la candidatura i la candidata a presidenta í el candídat a tresorer en
relació al seu desacord de deixar fara del recompte e!s vots enviats a través de
Correos Exprés".
L'endema, el 25 de febrer de 2020, la candidatura INFERMERES2020 va presentar
una reclamació formal contra l'acta d'escrutini en la qual va insistir en la
procedencia que es computessin els vots enviats a través de "Correos Exprés" ja
que, segons el seu parer, es tracta d'un sistema "equiparable" al "correu certificat".
Als efectes de fonamentar aquesta petició, INFERMERES 2020 va adjuntar una
documentació a la que es va referir en els següents termes:
"S'adjunta resposta de la directora de la sucursal de correus número 1 de Camella
de L/obregat que ratifica l'esmentat anteriorment, així com la de la directora de la
sucursal 23 de l'Avinguda de Madrid, 106 de Barcelona".
Dones bé, la Mesa Electoral, mitjan�ant la resolució objecte de la present
impugnació, ha afirmat el següent:
"A la vista de tot /'anterior, la Mesa Electoral només pot concloure que els sobres
que contenen vots emesos,.. enviats han de considerar-se correu certificat.
La considerac!ó de certificat comporta que han de considerar-se validament enviats
i han de ser tinguts en compte a l'escrutini de la votació".
I sobre la base de !'anterior, ha adoptat els acords que s'han transcrit en l'expositiu
I anterior.
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SIEIGiONA.-· !El SIEIR'\/'IEit "ICOIRIRIEOS IEXC"IRIÉS" IÉS 11.JN IP'fRIQ)ll>llJJICülE ICICJIIVillEIRICEAl
IQ!II.JIE NO IRIEII.JNIEl!X llES ICONID>l!ICXICJINS ID>lelS IENVEAIVillEi\!lll"S ICIEIRüi!fltlCAüS
L'article 44 deis Estatuts del COIB regula el vot per correu i, entre altres
circumstancies, estableix amb absoluta claredat i rotunditat que els sobres s'han
d'enviar per correu certificat adre�at al president de la Mesa Electoral.
De conformitat amb l'article 3.4 de la Llei 43/2010, .de 30 de desembre, de Servei
Postal Universal, deis Drets deis Usuaris i del Mercat Postal (en endavant, "L�PU"),
un· servei d'enviament certificat es defineix com aquell que, prevo en rmarroame111it
dl'UJ1111a <01UJ1<untñltat rmrndleitermñ111adla a ta111 aHcat, comporta una garantía fixa contra
els riscos de perdua, robatori o deteriorament, i que facilita al remitent, en el seu
cas i a petició d'aquest, u.nm1 11mva die dlñposit die n'e111vñame111it llllllStan ill die na
� e111trega an dlestñ111atarñ.
Dones bé, si s'atén a la informació que obra a la pagina web de l'empresa
CORREOS EXPRÉS, del Grup Correos, s'adverteix ben clarament que el sistema
d'enviament deis vots referits no és equiparable a un enviament certificat,
precisament, perque no dóna prava del diposit de l'enviament postal o de la seva
entrega al destinatari (raó de ser de l'existencia de l'enviament certificat).
Efectivament, els serveis que inclou aquest sistema són els següents:

-

LID (Localització immediata del destinatari en cas d'absencia)
GPI (Gestió proactiva d'incidencies)
Asseguran�a basica
Tra�abilitat online
Dos intents d'entrega

Aquesta informació es pot consultar a l'enlla�
bJ:J;Qs: //vvww. correosexoress. com/web/corl'eose)(Dress/pag.2_4;(<ancla:
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D'altra banda, que aquest servei no és equiparable a l'enviament certificat es despren,
igualment, de la informació publicada al web de correus, que en relació amb
les cartes certificades garanteix el següent

(httos ://www.correos.es/ss/Satel lite/siteL]Ji-oclucto-cartsi certificada empresas
todos cartas documentos/detalle ele oroducto-sidioma-es ES):

"!Los e111Jvfos se e111Jff:reqam ún,fo ffill'mai e//11 eff domicüfffo deff desff:i111Jaiff:al!'fo. Si no
puede realizarse la entrega, se deia un aviso en buzón para recoaerlo en la oficina
indicada, permaneciendo durante auince días en lista('.
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Com és de veure, el servei de carta certificada té una tarifa concreta, de
conformitat am6 l'establert a l'article 3.4 de la LSPU, mentre el servei Paq24 és un
producte comercial inclos en enviaments postals.
Malgrat !'anterior, INFERMERES 2020 va al·legar que els vots enviats a través de
Correos Exprés amb el servei Paq24 s'havien d'equiparar amb els enviaments
certificats i, de fet, es va ajudar en el seu al·legat de dos documents emesos per
personal de Correos.
Davant !'anterior, hem d'assumir que les consideracions emeses i aportades per
INFERMERESES 2020 responen al fet que el servei Paq24 reuneix algunes
característiques que s'assimilen a les deis enviaments certificats. No obstant,
aquesta assimilació no pot portar a una equiparació amb els efectes jurídics que els
ha don¡¡t la Resolució objecte de la present impugnació.
En aquest sentit, !'empresa "PACLINK SHIPPING" publica a la seva pagina web les
característiques del servei de Correos Exprés (httos://suwort.packlinl<.com/hc/es-·
§.S/articles[3600D0230829--Correos-fxm·ess), i en relació amb el comprovant
d'entrega (que, com s'ha exposat, és la raó de ser de l'enviament certificat), afirma
el següent:

"f[}edo O{QJ/e no es QJ/lf'J eD11vffo ceri:ifffcedo, @QJ/ede o-ecffbffo-ffo QJ/lfii fi:etrceo-o, lfi!O
neceserffemeni/:e eff desi/:inetJ:erfo deff envfo".
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En definitiva, és evident que als efectes de donar compliment a l'establert a l'article 44
del Estatuts del COIB no es poden equiparar els enviaments certificats (cartes
certificades) amb altres serveis de Correos diferents, simplement perque no permeten
donar compliment a les garanties que es persegueixen en els procediments electorals
(basicament, que els sobres siguin entregats a qui els ha de rebre).
1rlEIR.ICIEIRA.- fi.A IDIEIClrSIÓ ID'IEXICfi.OIJRIE IEfi.S IE�Hi'IAL\111El\!1rS IEIFIEC1rlJA1rS ll"IEIR.
ICOJIRIR.IEO IEXll"IR.IÉS IÉS fi.A MATIEJ!XA <Q!IJIE IES· '\i'A IF'IR.IENIDIRIE IEN U:S IEfi.lEICICIONS
IDIE fi.'ANY 2@11
Tal i com consta a l'Acta 09/11, que s'adjunta al present escrit, en les eleccions a la
Junta de Govern del COIB de l'any 2011 es va donar la mateixa situació que la
descrit en la present impugnació, i es va resoldre a cordant no atorgar validesa a:
Els enviaments efectuats mitjani;;ant carta urgent nacional no certificada.
Els enviaments efectuats mitjani;;ant postal exprés no certificat.
Els enviaments de sobres agrupats, no certificats de manera individual sinó
mitjani;;ant una única certificació conju1;ta.
Aquesta decisió, com diem, és coherent amb el que es va decidir en el present
procediment electoral. i que va donar lloc a l'Acta 14/20 d'escrutini. Aixo suposa
que, per raons de seguretat jurídica, la Mesa Electoral ha u ria de seguir el criteri que
en el seu dia ja es va imposar, dones en cas contrari estaría anant contra els seus
propis actes, la qual cosa esta prohibida pels tribunals de justícia.
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En essencía, l'esmentada doctrina suposa la prohíbicíó d'adoptar un comportament
que resultí contradíctorí respecte a un altre adoptat amb anteriorítat.
Q�J.\IRüA.- fi\/JA�CA l!lJIE C�S1TOl!lJl!A l!lJIEU..S SOIBIRIES A6\JIIIB IEU..S VOüS B>IEIR 1(:it:llRIRIE�
IEMIESIOJS A TMVIÉS DIE íCOIRllUIOJ IEXli'IFl.�S
La resolucíó objecte de la present ímpugnació acorda "Adoptar les mesures de
seguretat per la custodia d'aquests vots que consisteix en precintar amb la
signatura de la Mesa Electoral tots aquests elements de la jornada electoral i
precintar al mateix temps l'armari i sala on queden custodiats".
L'adopció d'aquest acord posa de manífest que la ínformació de que tenía
constancia aquesta candidatura és certa, i és que els sobres amb els vots ·per
· correu emesos a través de Correo Exprés han estat sense cap típus de custodia, al
menys·, durant un període de 36-48 hores.
Com és logic, aquesta circumstancia ímpedeíx tenír la certesa i la garantía que els
vots no ·hagin estat manípulats í, en conséqüencía, han de quedar exclosos del
recompte.
A més a més, aquesta círcumstancía cal connectar-la amb el fet que ni !'Acta 14/20
d'escrutíní, ni les actes d'escrutíní parcials (amb la presencia deis ínterventors), no
recullen ni els motíus de l'exclusíó deis sobres que van arribar a través de .Correo
Exprés ni el nombre d'aquests, círcumstancía que en qualsevol cas és necessari
esmenar.
Per l'exposat,
SIOJU..•D..J!CJ!1TIOJ que tíngui per presentat aquest escrít i per impugnada la resolució de
la Mesa Electoral de data 26 de febrer de 2020 í, en conseqüencía, procedeíxí a
deíxar-la sense efecte í a continuar amb el procediment de conformítat amb el
contíngut de !'Acta 14/20 d'escrutini final i proclamació de candidatura guanyadora.
AD..TIRIESSJÍ SOU..•11.l!ClltO que procedeíxí a la suspensió de l'acte de validacíó de la
documentacíó que contenen els sobres de referencia í del seu recompte per a la
seva incorporació a l'escrutini, convocat pe! día 28 de febrer de 2020 a les 9:30
hores, fins a la resolució de la present impugnació.
Barcelona, 27 de febrer de 2020.
Signat: Margarita Esteve Ortega
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ACTA [))IE i.A IRIEII.IJNlIÓ l!ll!e 11.A MIESA IEllECT\QJMU.. l!l>IE U..IES !el!.li:iCICltlDJl'l:5i A U\,
.llll.lJNll"J\\ lt:IIE GIQJ'lfflEIRN [l)IEl iC\QJl•llEGJ! QlflrtlW.. IDl'lINIFIEIRMIEIRIES l !i!\!IFIERMIEIRS [l)IE
iolAIRCIEI.01'1,1\\ !)IE [l)ú-\7l"A 1� i!lJlE IMIAJIXGi [!l)JE 2@liJJ.
ACTA @9/11
A Barcelona, a la seu del Col·legü Oficial d'Infemieres i Infermers de · Barcelona,
C/Pujades, n ° 350, a les 19:30 hores del dia 19 de maig de 2011 es reuneixen les
següents persones,. membres de la Mesa Electoral de les eleccions de la Jlunta de
Govem del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona:
Núria Sargas Juncosa

Col·legiada núm. 1.831

Marta Serradell Orea

Col·legiada núm. 54.567

Cayetano Pareja Gabarró

Col-legiat núm. 25.339

Actua com a Presidenta la Sra. Núria Sargas Juncosa i com a Secretaria la Sra. Marta
Serradell, d'acord amb el que disposa l'article 38 _deis estatuts col·legials.
Oberta la sessió per la Presidenta, es prenen per i.manimitat deis membres de la Mesa
els següents acords:
IP'IIUMIEIR,- Després de revisar els enviaments postals de sobres destinats a la votació
electoral del dia d'avui, i a la vista del que estableix l'art. 44.3.c) deis Estatuts
col·legials, la Mesa acorda no atorgarvalidesa:.
a) Ais enviaments efectuats mitjan\;ant carta urgent nacional no certificada.
b) Als enviaments efectuats mi1;jan\;ant postal exprés no certificat.
e) Ais enviaments de sobres agrupats, no certificats de manera individual sinó
miijan\;ant una única certificació conjunta.
I sense més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió, ele la que redacta la present
acta que es aprovada i subscrita per tots els membres de la Mesa, en prova de
conforrnitat.

sra. Marta se,ra<ieUU Olrea
Secretaria

Assll.llmffliil:e: Al·legacions complementaries a la impugnació de la Resoludó de la Mesa
Electoral de les eleccions de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Infermeres i
Infermers de Barcelona de data 24 de febrer de 2020.

J% O_A .]ll.Oli\llfA l!JJIE GOVIERN

!DIEIL <COIL•lí.lEIGlE OIFJCfCJrAIL ID'JíNIFIEIRIMI lER!ES I IN IFIERIMJIERS DIE !3ARCE1LiQ>NA

!Mlairg¡ai1rotai IEsitev� Oirli:cega, amb D.N. I. n °
, en nom i representació de
la candidatura SOIMJ IGlAIRAli\lTJIA, segons tinc acreditat en el procediment electoral
de referencia, com millar procedeíxi en Dret, DEC:
L- Que en data 27 de febrer de 2020 1 i en la representació que ostento, he impugnat
la resolució dictada per la Mesa Electoral en data 26 de febrer de 2020 1 mitjarn;ant
la qua! s'acorda el següent (entre altres):
"1. - Estimar la petició número 1 de /'escrit d'ímpugnació i queden incorporades les
reclamacions realitzades per la candidatura INFERMERES 2020, en re/ació a no
considerar els enviaments rebuts per Correos Express com a correu certíficat.
S'i.ncloura amb una esmena a /'acta d'escrutini.
2. - Estimar la petició número 2 de f'escrit d'impugnació i que en presencia deis
representants de les candidatures apoderats i/o interventors, es revisin els sobres
que contenen deis vots per correu emesos amb la modalitat certificada de "correu
exprés.
3. - Procedir a validar la documentació que contenen í efectuar el seu recompte í que
aquest s'incorpori el resu!tat a /'escrutíni final i es proclami de nou el resultat de la
votació. Es designa el divendres día 28 de febrera les 09:30 h. convocant a les
candídatures.
4.- Suspendre els efectes de /'acte 14/20 escrutini final i proc!amació de candidatura
guanyadora.
5.- Suspendre el termini de presa de possessió de la candidatura que resu/ti contingut
de l'article 50 deis estatuts, fins que no síguín revisats i afegíts a l'escrutini e/s vots
emesos per correu que queden custodiats a la seu col•legíal i que consten
degudament relacionats al 1/istat de vots per correu rebuts elaborat pe/ Notari".

u.-

Que als efectes de completar les al·legacions efeduades en
impugnació, mitjan<;ant el present escrit formulo les següents,
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AIL•!.IErGlACKON:S
IP'llUMIEff;!A.- SOIB\ff;!IE !.A COMIP'IET!Eú\lCEA IP'IEff;! IIU::501.[))RIE !.A RIEC!.AMAICKÓl [))IE !.A
CAild [l>![l>A7r1Ul!RA IildfE!ill.M IERIE:S 26ll 2ill
Com s'ha exposat en l'escrit d'impugnació que es completa mitjan�ant les presents
al•legacions, la candidatura INFERMERES2020 va presentar una reclamació formal
contra l'Acta 14/20 d'escrutini.
Si bé els Estatuts del Col·legi Oficial d'lnfermeres i Infermers de Barcelona ( en
endavant, "COIB") preveu la possibilitat de recórrer davant la Mesa Electoral els actes
d'exclusió de candidatures, no contenen cap previsió en relació amb la possibilitat
d'impugnar les incidencíes que tenen lloc en el marc deis processos electorals.
Com és de veure, la reclamació de la candidatura INFERMERES2020 es va formular
sobre la base de l'establert a l'article 108.2 de la Llei Organica 5/1985, de 19 de
juny, de Regim Electoral General (en endavant, "LOREG"), d'aplicació supletoria de
conformitat amb l'article 52 deis Estatuts.
Si bé és cert que es pot considerar la Mesa Electoral competent per rectificar errors
o omissions que continguin les seves actes (com el fet de no haver inclós una queixa,
que és el que es recull en el primer acord de la part dispositiva de la Resolució
impugnada), no succeeix el mateix quan es tracta de resoldre sobre qüestions de
fans en relació amb les incidencies que tenen !loe en el procés electoral.
En aquest sentit, els Estatuts del Consell de Col·legis d'Infermeres i lnfermers de
Catalunya preveuen, en el seu article 6, que és competencia d'aquest Consel!
"Resoldre les reclamacions que puguin formular-se en e/s processos electorals pera
/'elecció deis órgans de govern deis col•legis territorials d'infermeres i infermers de
Catalunya".
Una cosa és incorporar una esmena en l'Acta 14/20 d'escrutini per recollir una omissió
(la manifestació del desacord d'una candidatura amb l'exclusió deis vots arribats per
Correo Exprés) i una altra, ben diferent, és modificar un criteri adoptat per la Mesa
Electoral en el marc del procediment, com és, precisament, excloure vots arribats
per Correo Exprés. Als efectes de valorar una relació sobre aquesta darrera qüestió,
és evident que l'órgan competent era el Consell de Col·legis i no el COIB.
En conseqüencia, la resolució impugnada s'ha de considerar nul·la per haver estat
dictada per un órgan manifestament incompetent.

:SIE<G<O>NA.- :S<O>IBff;!IE IE!. FON:S l)IE L' A:S:SPJMIP'TIE
Addicionalment a l'exposat en l'escrit d'impugnació que es completa mitjan�ant les
presents al•legacions, en relació amb la improcedencia d'admetre els vots que van
arribar mitjan�ant Correo Exprés, cal afegir que el propi COIB té publicada una nota
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informativa sobre el vot per correu al seu portal de transparencia
( https: //www. coi b. cat/ca-es/el- co 1-1 eg i/porta 1-d e-tra nspa rencia/historie-el eccions
la-ju nta-d e-govern/e I eccio ns- 2 O 2 O/vot-per-corre u. ht m 1)
Comes pot comprovar, en aquesta nota es fa constar que "Aquestsegon sobre tancat
s'enviará preimprés amb l'adrer;:a i la /legenda "Per a les eleccions del Col·/egi Oficial
d'lnfermeres i lnfermers de Barcelona a celebrar el dia 24 de febrer de 2020" s'enviará
per correu certificat'* adrer;:at al Presiden/ de la Mesa Electoral del Col ·legi Oficial
d'lnfermeres í lnfermers de Barcelona".
I la referencia al correu certificat (**), s'explica en els següents termes:
"No es podran admetre els vots per correu enviats miliancant correu no cerííficat.
Tampoc es podran admetre els vots per correu enviats en sobres agrupats o conjunts, no
certificats de manera individual sinó mitjanr;:ant una única certificació conjunta. To/ aixó en
aplicació del que estab/eíx literalment l'article 44.3 deis estatuis i el régim electoral generaf'.
En la mesura que els vots que es van enviar per Correo Exprés són vots enviats per
correu no certificat (per bé que l'enviament comptés amb mesures com localització
immediata del destinatari en cas d'absencia, gestió proactiva d'incidencies,
asseguran�a basica, tra�abilitat online i dos intents d'entrega), no és possible
admetre'ls al procés electoral sense contravenir frontalment les normes establertes
pel propi COIB.
Per l'exposat,
SOIL•ILE<Cll1"1{J) que tingui per presentat aquest escrit i per completada la impugnació
de la resolució de la Mesa Electoral de data 26 de febrer de 2020 i, en conseqüencia,
procedeixi a deixar-la sense efecte i a continuar amb el procediment de conformitat
amb el contingut de !'Acta 14/20 d'escrutini final i proclamació de candidatura
guanyadora.
Barcelona, 27 de febrer de 2020.
Signat: Margarita Esteve Ortega
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