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Referencia: RES 10/20.
Assumpte: Al·legacions complementaries a la 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.

A LA MESA ELECTORAL

Margarita Esteve Ortega, amb D.N.I. n °
en nom i representació de
la candidatura SOM GARANTIA, segons tinc acreditat en el procediment electoral
de referencia, com millar procedeixi en Dret, DIC:
1.- Que en data 27 de febrer de 2020, i en la representació que ostento, he impugnat
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 fa petició número 1 de l'escrit d'impugnacíó i queden incorporades les
reclamacions realitzades per fa candidatura INFERMERES 2020, en relació a no
considerar els enviaments rebuts per Correos Express com a correu certifícat.
S'incloura amb una esmena a /'acta d'escrutini.

2.- Estimar la petíció número 2 de l'escrit d'ímpugnacíó 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 documentacíó que contenen i efectuar el seu recompte i que
aquest s'incorpori el resultat a l'escrutini final i es proclami de nou el resu!tat de la
votació. Es designa el divendres dia 28 de febrer a les 09:30 h. convocant a les
candidatures.
4.- Suspendre els efectes de /'acte 14/20 escrutinl final i proclamació de candidatura
guanyadora.
5. - Suspendre el termini de presa de possessió de la candidatura que resuftí contingut
de l'article 50 deis estatuts, fins que no siguín revisats i afegits a l'escrutini els vots
emesos per correu que queden custodiats a la seu col•legial i que consten
degudament relacíonats al 1/istat de vots per correu rebuts elaborat pe/ Notari".
11.- Que als efectes de completar les al·legacions efectuades en !'anterior
impugnació, mitjanc;ant el present escrit formulo les següents,
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PRIMERA.- SOBRE LA COMPETENCIA PER RESOLDRE LA RECLAMACIÓ DE LA
CANDIDATURA INFERMERES 2020
Com s'ha exposat en l'escrit d'impugnació que es completa mitjarn;;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'Infermeres 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 incidencies 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 indos 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
fons en relació amb l_es incidencies que tenen lloc en el procés electoral.
En aquest sentit, els Estatuts del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de
Catalunya preveuen, en el seu article 6, que és competencia d'aquest Consell
"Resoldre les rec/amacions que puguin formular-se en els processos electorals per a
l'elecció deis organs 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'organ 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 organ manifestament incompetent.
SEGONA.- SOBRE EL FONS DE L' ASSUMPTE
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
informativa sobre el vot per correu al seu portal de transparencia
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(https: //www. coib. cat/ca-es/el-col-leg i/porta I-de-tra nsparencia/historic-eleccions
la-ju nta-de-govern/eleccions-2020/vot-per-correu. html).
Com es pot comprovar, en aquesta nota es fa constar que "Aquest segon sobre tancat
s'enviara preimprés amb /'adre<;a i la /legenda "Per a les eleccions del CoUegi Oficial
d'lnfermeres i lnfermers de Barcelona a celebrar el día 24 de febrer de 2020" s'enviara

per correu certificat** adre<;at al President de la Mesa Electoral del CoUegi Oficial
d'lnfermeres i lnfermers de Barcelona".
I la referencia al correu certificat (**), s'explica en els següents termes:

"No es podran admetre els vots per correu enviats mitiancant correu no certificat.
Tampoc es podran admetre els vots per correu enviats en sobres agrupats o conjunts, no
certificats de manera individual sinó mitjan<;ant una única certificació conjunta. Tot aixó en
aplicació del que estableix literalment l'article 44.3 deis estatuts i el regim electoral generar.
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,
asseguranc;a basica, trac;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,
SOL·LICITO 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 l'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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