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Referencia: Acta 15/20 i Resolució 02/20 (RES 02/20)
Assumpte: Reclamació/impugnació de l'Acta 15/20 de data 28 de febrer de 2020,
relativa a les actuaclons de validació de la documentació continguda en els sobres
que contenen els vots per correu emesos en la modalltat "Correos Exprés", així com
al seu recompte i incorporació a l'escrutini final amb proclamació del nou resultat de
la votació, i de la Resolució 02/20 de data 28 de febrer de 2020 que desestima les
al•legacions efectuades per SOM GARANTIA en data 27 de febrer de 2020.

A LA MESA ELECTORAL
COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE
BARCELONA
C/ .Pujades, 350
BARCELONA (08019)
Margarita Esteve Ortega, amb D.N.I. n° ,
actuant en nom 1
representació de la candidatura SOM GARANTIA, segons tinc acreditat en el
procedlment electoral de referencia, com millar procedeixi en Dret, DIC:
I.- Que en data 28 de febrer de 2020 la Mesa Electoral ha pres determinats Acords,
continguts en l'Acta 15/20 i en la Resaludó 02/20.
II.- Que conslderant que les anteriors actuacions, recollldes en !'Acta 15/20 i en la
Resolució 02/20, són contraries a Dret, mitjan<;ant el present escrit es procedeix a
interposar una reclamació o impugnació contra les mateixes, sobre la base de les
següents,

Al·LEGACIONS
PRIMERA.- ANTECEDENTS RELLEVANTS
El 24 de febrer de 2020 es va aixecar l'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"), mitjan<;ant la qual se decidía proclamar guanyadora la
candidatura encap<;alada perla senyora Margarita Esteve Ortega "Som Garantía".
En aquesta Acta, en relació amb el vot per correu, es feia constar el següent:
"Es col·loquen les urnes de vot per correu a la seva tau/a corresponent. El vots
per correu que el Notari no ha pogut classificar per no dur el remitent a
/'exterior del sobre es c/assifiquen per part deis serveis de suport a la Mesa
efectora/ amb presencia de la Secretaria de la Mesa Electoral. Un cap
c/assificats, s'entreguen a la mesa corresponent pe/ seu escrutini, excepte vuit
d'ells que només contenen el sobre de votació sense identificar-se el votant i
per tant no són va/ids".
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L'endema, el 25 de febrer de 2020, la candidatura INFERMERES2020 va presentar
davant la Mesa Electoral una reclamació formal contra l'Acta 14/20, en la qual va
sol•licitar que es computessin els vots enviats a través del sistema "Correos Exprés"
jaque, 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
Come/la de L/obregat que ratifica /'esmentat anteriorment, així com la de la
directora de la sucursal 23 de l'Avinguda de Madrid, 106 de Barcelona".
Arran de !'anterior reclamació, la Mesa Electoral va dictar una resolució en data 26
de febrer de 2020 (RES 01/20), en la que va acordar el següent:
"1. - Estimar la petició número 1 de /'escrit d'impugnació 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
certificat. S'incloura amb una esmena a /'acta d'escrutini.

2. - Estimar la petició número 2 de /'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 moda/itat
certificada de "correu exprés.
3. - Procedir a validar la documentació que conten en i efectuar el seu recompte
i que aquest s'incorpori el resu/tat a /'escrutini final i es proclami de nou el
resultat de la vota ció. Es designa el divendres dia 28 de febrera les 09: 30 h.
convocant a les candidatures.
4. - Suspendre els efectes de l'acte 14/20 escrutini final i proclamació de
candidatura guanyadora.

5. - Suspendre el termini de presa de possessió de la candidatura que resulti
contingut de /'article 50 deis estatuts, fins que no siguin revisats i afegits a
/'escrutini els vots emesos per correu que queden custodiats a la seu cof.legial
i que consten degudament re/acionats al 1/istat de vots per correu rebuts
e/aborat pe/ Notari.
6. - 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 f'armari i sala on
queden custodiats.

7. - Comunicar aquesta reso/ució a la candidatura impugnant així com a la
resta de candidatures."
En virtut del punt primer de la part dispositiva que s'acaba de transcriure, la Mesa
Electoral va dictar l'Acta 14/20 escrutini-esmena, en la que es va afegir el següent
paragraf:
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"Es fa constar les reclamacíons verbals realítzades durant /'escrutíní deis vots
per part de la candidatura Infermeres2020 a través deis seus interventors,
alguns deis membres de la candidatura í la candidata a presidenta í el candidat
a tresorer en relacíó al seu desacord de deixar fara del recompte els vots
enviats a través de Correos Exprés".
Estant en desacord amb l'esmentada Resolució de 26 de febrer de 2020 (RES 01/20),
aquesta representació la va impugnar mitjan�at escrits (un inicial i un
complementari) presentats en data 27 de febrer de 2020 davant la Mesa Electoral,
davant la Junta de Govern del COIB i davant el Consell de Col·legis d'Infermeres i
Infermers de Catalunya (en endavant, "CCIC").
Resumidament, mitjan�ant aquests escrits la candidatura SOM GARANTIA va posar
de manifest que la referida Resolució va ser adoptada per un organ incompetent, que
l'admissió deis vots enviats a través de Correos Exprés resulta improcedent perque
no es tracta d'envlaments certificats, tal i com exigeixen els Estatuts del COIB (artlcle
44), i que procedía la suspensió de l'acte convocat pel dia 28 de febrer de 2020.
També són fets rellevants els següents:
1. Que per part del Consell de Col·legis d'Infermeria de Catalunya s'ha comunicat
a la Mesa Electoral la petició de suspensió de l'acte d'escrutini de volts fins
que el propi Consell no resolgui la impugnació presentada per la candidatura
SOM GARANTIA.
2. Que per part del President de la Junta de Govern del Col•legi d'Infermeria de
Barcelona s'ha tramés escrit adre<;at al President de la Mesa Electoral,
requerint-los per tal que suspenguin l'acte d'escrutini de vots previst pel
divendres 28/02/2020 a les 09:30 hores, a !'esperar de la resolució que
prengui el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermeres de Catalunya resolgui
la impugnació presentada per la candidatura SOM GARANTIA.
SEGONA.- RESOLUCIONS DE LA MESA ELECTORIAL
No obstant tots els requeriments fets i exposats anteriorment, la Mesa Electoral, en
data 28/02/2020, ha pres les següents declsions:
•

Mítjan<;ant l'Acta 15/20, la Mesa Electoral per unanimítat ACORDA:
1) Resoldre el recurs presentat perla candidatura Som Garantía. Entregar la
resolució a la candidatura impugnant així com a la resta de candidatures.
2) Procedir a /'acte públíc 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

•

Mitjan�ant la Resolucíó 02/20 (RES 02/20), la Mesa Electoral, també per
unanimitat, ACORDA:
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1.- Desestimar les al•legacions efectuades per SOM GARANTIA i la seva
impugnació de la resolució 01/20 de la Mesa Electoral de 26 de febrer de
2020.
2. - Comunicar aquesta resolució a la candidatura impugnant així com a la
resta de candidatures.
TERCERA.- TANT LES ACTES 14/20 ESCRUTINI·ESMENA I 15/20 (ACTES DE
LA REUNIÓ DE LA MESA ELECTORAL) COM LES RESOLUCIONS RES 01/20 I
RES 02/20 (RESOLUCIONS DE LA MESA ELECTORAL) ESTAN AFECTADES PER
LA MANCA DE COMPETENCIA DE LA MESA ELECTORAL PER RESOLDRE LA
RECLAMACIÓ DE LA CANDIDATURA INFERMERES 2020
a) De la competencia del Tribunal Superior de Justícia per la resolució de la
oposició a l'escrutini i a la proclamació de candidatures.
Com es va exposar en la impugnació de la Resolució de 26 de febrer de 2020, la
candidatura INFERMERES2020 va presentar una reclamació davant le Mesa Electoral,
contra l'Acta 14/20, d'escrutini I proclamació de la candidatura encapc;alada per la
senyora Margaría Esteve Ortega "Som Garantía".
Si bé els Estatuts del COIB preveuen la possibilitat de recórrer davant la Mesa
Electoral els actes d'exclusió de candldatures, no contenen cap previsió en relació
amb la possibilitat d'impugnar les incidencies que tenen lloc en el marc deis processos
electorals, i en especial quan s'ha proclamat una determinada candidatura.
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. Aquest fet comporta que la impugnació de
l'escrutini i la proclamació de la candidatura inicialment guanyadora es tramités en
base a una reclamació o protesta respecte a lncidencies del procediment.
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 in:los una queixa,
que és el que es recull en el primer acord de la part dispositiva de la Resolució de 26
de febrer de 2020), no succeeix el mateix quan es tracta de resoldre sobre qüestions
de fons en relació amb les incidencies que tenen lloc en el procés electoral.
L'objecte de la reclamació contra l'escrutini i proclamació no és la modificació d'un
error material, de fet o aritmetic en el que s'hagués incorregut en l'escrutini, sinó
que la reclamació versa sobre la validesa jurídica deis vots emesos per correu,
circumstancia que és evident que excedeix deis suposits que l'article 108.2 de la
LOREG reserva per a "incidencias recogidas en las actas de sesión de las Mesas
electorales o en el acta de la sesión de escrutinio de la Junta Electoral".
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L'oposició a l'escrutini i a la proclamació de candidatures formulada amb objecte
l'avaluació de la validesa de determinats vots és evident que no cap dintre d'una
reclamació o protesta a resoldre per part de la propia Junta electoral.
La competencia per resoldre la oposició per raons jurídiques a l'escrutini s'havla
d'haver realitzar, d'acord a l'establert a l'article 109 de la LOREG a través d'un recurs
contenciós electoral.
D'acord a l'establert a l'article 112.3 de la LOREG, la resolució del recurs contenciós
electoral en cap cas correspon a la Junta Electoral, sinó que la funció de la Junta en
aquest suposits és la de remetre al Tribunal competent, el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, la documentació obrant a l'expedient electoral, i un informe
valoratiu de la impugnació, a efectes que sigui aquest organ jurisdiccional qui es
pronunci'i sobre la oposició amb fonaments jurídics de l'escrutini i proclamació de
candidatures.
En conseqüencia, la Junta Electoral no tenia cap competencia per resoldre la oposició
a l'escrutini i a la proclamació de candidatures realitzada per la candidatura
INFERMERES 2020 contra l'acta 14/20 de la Junta.
Per !'anterior, l'acta de la Mesa Electoral 14/20 escrutini-esmena i la resolució de data
26 de febrer de 2020 (RES 01/20) són nul•les de ple dret, ates que els acords que
contenen e s dicten sobre la base d'una competencia manifestament inexistent.
La nul·litat de l'acta i resolució indicades comporta que l'Acta 15/20 i que la Resolució
02/20 (RES 02/20), objecte d'impugnació en el present recurs, siguin també nul•les,
i que quedin sense efectes, perqué porten causa d'actes nuls dictats per organs
manifestament incompetents.
b) Subsidiariament, de la competencia del Consell de Col•legis d'Infermeria de
Catalunya
Exposat !'anterior, i subsidiariament peral cas que no s'estimi que la oposició s'havia
de vehicular a través d'un recurs contenclós electoral, no s'ha de perdre de vista
també el que estableix la normativa reguladora del Consell de Col·legis d'Infermeria
de Catalunya.
En aquest sentit, els Estatuts del CCIC preveuen, en el seu article 6, que és
competencia d'aguest Consell "Resoldre les reclamacions que puquin
formular-se en els processos electora Is pera l'e/eccíó deis orqans de qovern
deis col•leqis territorials d'infermeres i infermers de Cata/unva".
I és que 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 Correos 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 Correos Exprés.
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Més enlla del que s'ha exposat respecte al recurs contenciós electorcl, als efectes de
valorar una relació sobre aquesta darrera qüestió, és evident que en qualsevol cas
l'organ competent era el CCIC i no el COIB.
L'anterior comporta que !'acta de la Mesa Electoral 14/20 escrutini-esmena i la
resolució de data 26 de febrer de 2020 (RES0l/20) són nul•les de ple dret per haver
estat dictada per un organ manifestament incompetent i, de :etruc, que les
actuacions dutes a terme en data 28 de febrer de 2020 i recollides 2n ['Acta 15/20,
alxí com la Resolució 02/20 (RES 02/20) també es traben vlciades de nul•litat en la
mesura que porten causa d'un acord adoptat per un organ incompetent, i han de
quedar sense efecte.
QUARTA.- DE LA MANCA DE COMPETENCIA DE LA MESA ELECTORAL PER A
RESOLDRE EL RECURS PRESENTAT PERLA CANDIDATURA SOM GARANTIA
En data 27 de febrer, la candidatura que represento va formular inpugnació de la
resolució 01/20 de la Mesa electoral de 26 de febrer de 2020 enfrort del Consell de
Col·legis d'Infermers de Catalunya (CCIC), organ competent d'acord al que estableix
l'article 6 deis seus Estatuts.
En la sessió de la Mesa Electoral objecte d'impugnació en el presen� escrit s'acorda
que la Mesa Electoral és competent per a resoldre el recurs formulat per SOM
GARANTIA, circumstancia que no s'ajusta en cap cas a dret.
L'objecte de la lmpugnació formulada per SOM GARANTIA en data 27 de febrer era
una reclamació formulada en procés electoral, de manera que el que realitza la Mesa
Electoral en !'acta 02/20 i en la resolució 02/20 és autoimposar-se una competencia
que l'ordenament jurídic no li atorga.
Abans de poder dur a terme qualsevol recompte i escrutini final incorporant els vots
per correu era necessari que l'organ competent per resoldre sobre reclamacions
vinculades a la seva validesa jurídica, el CCIC, es pronunciés, tal com el propi CCIC
i la Junta de Govern ja li van comunicar i advertir, requerint la Mesa Electoral per tal
que suspengués l'acte amb l'objectiu d'evitar la nul•litat d'actuacions.
En conseqüencia, tant l'Acta 15/20 com la resolució 02/20 són nul·les de ple dret
perque s'han resolt per un organ manifestament incompetent.
CINQUENA.- EL SERVEI "CORREOS EXPRÉS" ÉS UN PRODUCTE COMERCIAL
QUE NO REUNEIX LES CONDICIONS DELS ENVIAMENTS CERTIFICATS
Subsidiariament, per al suposit en que no s'estimessin les anteri::irs al·legaiocns
respecte a la manca de competencia de la Mesa Electoral per resoldre els recursos
presentats, cal reparar en el motiu de fans del recurs: els vots per correu no poden
ser incorporats a l'escrutini perque la seva emissió no s'ajusta a dret.
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 Electorcl.
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De fet, el mateix COIB té publicada una nota informativa sobre el vot per correu al
seu portal de transparencia (https://www.coib.cat/ca-es/el-coHegi/portal-de
tra n_!illare n cia/ h isto ric-e lecci o n s-I a-iun ta-de·govern/e I ecci o ns- 2 o 2 o/vot-perco rre u. h tm l) i, com es pot comprovar, en aquesta nota es fa constar que "Aquest
segon sobre tancat s'envíara preímprés amb l'adre<;a í la /legenda "Per a les eleccíons
del Cof./egí Oficial d'Infermeres í Infermers de Barcelona a celebrar el día 24 de febrer
de 2020" s'envíara per correu certificat** adre<;at al Presídent de la Mesa Electoral
del Col·legí Oficial d'Infermeres í Infermers de Barcelona".
La referencia al correu certificat (**), s'explica en la mateixa nota informativa en els
següents termes:
"No es podran admetre e/s vots per correu enviats mitianc;ant c_orreu nQ
certificat. Tampoc es podran admetre els vots per correu envíats en sobres agrupats
o conjunts, no certífícats de manera individual sínó mítjan<;ant una única certífícacíó
conjunta. Tot aíxo en ap/icació del que estableíx líteralment /'article 44.3 deis estatuts
í el regím electoral general".
De conformltat 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 aquel! que, previ el pagament
d'una guantitat prndeterminada a tan akat, 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, una prava de diposit de l'enviament postal o de la seva
entrega a I destinatarí.
Dones bé, si s'atén a la informació que obra a la pagina web de !'empresa CORREOS
EXPRÉS, del Grup Correos, s'adverteix clarament que el sistema d'enviament deis
vots referits no és equiparable a un enviament certificat, precisament, perque no
dóna prova del diposit de l'enviament 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)
Asseguranc;a basica
Trac;abilitat online
Dos intents d'entrega
Aquesta
informació
es
pot
consultar
a
https: //www .correosexp_ress ._com.Lweb/co1-reosexpres$/PQq24#ancla:
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l'enllac;

» Paq24

De, hoy para mañana
entrega puerta a puerta al día siguiente
Servido de ontro9a garamfzndo on al ilgulantl! día laborab!o al de su udmlslón De;tino toW eltenilorlo peninsular
tfapafia y Po!luga().
Ce\1/<J, MolUla, Andorra y G!brnltar .il sogundo dia lsborabla.
Para envlosque re<¡ularan trámlta admmero confirmar 1lampos da en1roga.
!:'lm11 �JI'..(!d.íd,a...mhll.l11m;
Peso m6Kimo 40kg. por bulto.
MedidM máxima• 21'0 cm, sumando largo, a](o y ancho (la mlldida más larga no deb!l8XC(lder !20cm.)
Cublcaj.i: En roso da que al paio roal dé tl.l wwío seo inforioral p11so volumétrico, Sil focturarii aplicando una
convmiónde tó7kg/m3.

�Uftlru;luy.n;
•
,
•
,
•

UD (localización inmodiat11 del destinatario on ca�o do ausencia).
GPIIGeslióri prosctlva de 1n,ld<!lld11s).
Seguro básico.
Trazabifidad 011!1m.>
Dos Jntenlo� de-entrega.

Además disponos d8 varios sor.kio$complamenlarlos para ajustar Paq24h a tus naces!daCAJs. Mas !nform�dón

D'altra banda, que aquest serve! no és equiparable a l'enviament certificat es
despren, igualment, de la informació publicada al web de Correos, que en relació amb
les cartes certlficades garanteix que "Los envíos se entregan baio firma en el
domicilío del destinatario. Si no 12uede realizarse la enlTeqa, se de/a un aviso en
buzón 12ara recogerlo en la oficina indicada, 12ermaneciendo durante quince días en
lista".
( https: //www.correos.es/ss/Satell ite/site/procl ucto-ca rta certificada empresas
todos cartas documentos/detalle ele groducto-sidloma=es ES).
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B111ofaX yteleg,ama
Todos los prnducto:; pora erw!ar
documenlos

ln rnmercfalha

Cmct..!stkas

@

Lo, env!os clrculan ton t3r;i.ct,;,1 fc,¡Jmodo e Identificado� JndMduatmenle m�dla.,le uno el/QHela con �óúlyo
de borras adhe,!da en el ;mverso.
E1te pr<1ducto g¡,r�ntlia:
• Los envíos �e entregan bafo firma en el domlcl!lo del de1ll11atarlo. Si no p<1<:de 1ealliar1e la
en11ega, se deja un av!so en buión paia recogerlo en l� ofidn� fndluda, permanedendo duronle
qulnre días e/l füta.
, H cliente puede consultar grnlultamcnte d seguimiento y control de �us envíos utllliando e!
tocall1ador da envlos de la p�glna w�b:;'ID::!'l((!(f,f,�
, Según c�d� nece1ldad, puede rnntraw una se1le de servitla� adlclanales.
Se puede Incluir en lo.< envíos (ertlfltados e! <ar.i¡ter de URGENCIA. Este producto garantlia, además de lo
anteriormente fndlcado;la rnh!ma urgem!a �n et lratimlcnl/1 d� loi: eiwfos,
O 5"\'lclo;Ad/donal,.sámbl!<> t/aclona!

Carta Certificada

Com és de veure, el servei de carta certificada té una tarifa concreta, de conformitat
amb l'establert a l'article 3.4 de la LSPU, mentre el servei Paq24 és un producte
comercial indos en enviaments postals.
Malgrat !'anterior, en la seva Resolució de 26 de febrer de 2020 i en les actuacions
dutes a terme en data 28 de febrer de 2020 (recollides en l'Acta l.5/20), la Mesa
Electoral (contravenlnt el crlteri que havia adoptat en el transcurs del procés electoral
i en processos electorals anteriors, comes veura) ha considerat que els vots enviats
a través de Correos Exprés s'havien d'equiparar amb els enviaments certificats.
Davant !'anterior, hem d'assumir que les consideracions recollides en la Resolució de
26 de febrer de 2020 que han portat a la celebració de l'acte de 28 de febrer de 2020,
responen al fet que el servei Paq24 de Correos Exprés 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 donat la Mesa Electoral.
En aquest sentit, !'empresa "PACLINK SHIPPING" publica a la seva pagina web les
característiques del servei de Correos Exprés (https://support.packlink.com/hc/es
es/articles/360000230829--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
clarament que "lla.dp_J¡ue na es un envio certificada. puede recibirlo un
tercero, no necesariamente el destinatario del envío".
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Come_rabante de entregg
Comprobante de entrega digitalizado sin coste adicional. Este documento sólo
puede ser solicitado por el ordenante del servido .
., Dado que no es un envío certificado1 puede recibirlo un tercero, no
necesariamente el destinatario del envío.

Ir al inicio de página

En definitiva, en la mesura que els vots que es van enviar per Correos 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
posslb/e admetre'/s al procés electoral sense contravenir frontalment les normes
establertes pe/ propi COIB.
En aquest sentit, és evident que als efectes de donar compliment a l'establert a
l'article 44 del Estatuts del COIB no es poden equiparar els envianents certificats
(cartes certificades) amb a/tres serveis de Correos diferents, simple11ent perqué 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).
I per aquest motiu, procedeix /'anu/•lació de l'Acta 14/20 escrutini-esmena així com
també de la Reso/ució 01/20 de 26 de febrer de 2020, i, conseqüentment, de l'Acta
15/20 i de la Resolució 02/20, i continuar amb el procediment de conformitat amb el
contingut de /'Acta 14/20 d'escrutini final i proclamació de candidatura guanyadora.
SISENA.- LA DECISIÓ D'EXCLOURE ELS ENVIAMENTS EFECTUATS PER
CORREO EXPRÉS ÉS LA MATEIXA QUE ES VA PRENDRE EN LES ELECCIONS
DE L'ANY 2011
Com s'ha avan�at i es va a/•legar en la impugnació de data 27 de febrer de 2020
formulada perla meva representada, la decisió de no atorgar validesa al enviaments
de vot per correu efectuats mitjan�ant serveis diferents de la carta certificada, és
una decisló que la Mesa Electoral del COIB ja ha pres en el passat 1)€rque és /'única
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que resulta coherent amb els seus Estatuts i amb el principi d'lgualtat que s'ha de
garantir a tots els electors.
Tal i com consta a l'Acta 09/11, que es va adjuntar a la impugnació de 27 de febrer
de 2020, en les eleccions a la Junta de Govern del COIB de l'any 2011 es va donar la
mateixa situació que la descrita en la present impugnació, i es va resoldre a cordant
no atorgar validesa a:
Els enviaments efectuats mitjanc;ant carta urgent nacional no certificada.
Els enviaments efectuats mitjanc;ant postal exprés no certificat.
Els enviaments de sobres agrupats, no certificats de manera individual sinó
mitjanc;ant una 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 !'Acta 14/20 d'escrutini.
Alxo suposa que, per raons de seguretat jurídica, la Mesa Electoral hauria 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. En
essencia, l'esmentada doctrina suposa la prohibició d'adoptar un comportament que
resulti contradictor! respecte a un altre adoptat amb anterioritat.
Per tant, també per aquest motiu, procedeix l'anul•lació de l'Acta 14/20 escrutini
esmena aixi com també de la Resolució de 26 de febrer de 2020, i continuar amb el
procediment de conformitat amb el contingut de !'Acta 14/20 d'escrutlni final i
proclamació de candidatura guanyadora.
SETENA.- MANCA DE CUSTODIA DELS SOBRES AMB ELS VOTS PER CORREU
EMESOS A TRAVÉS DE CORREOS EXPRÉS
La Resolució de 26 de febrer de 2020 que va donar lloc a les actuacions del següent
28 de febrer i a l'Acta 15/20, que és objecte de la present impugnació, va acordar
"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 !'armari i sala on queden custodiats".
L'adopció d'aquest acord ha posat en evidencia que la informació de que tenia
constancia aquesta candidatura és certa, i és que els sobrns amb els vots per
correu emesos a través de Correos Exprés han estat sense cap tipus de
custodia, al menys, durant un període de 36-48 hores.
Com és logic, aquesta circumstancia impedeix tenir la certesa i la garantía que els
vots no hagin estat manipulats i, en conseqüencia, han de quedar exclosos del
recompte.
A més a més, aquesta circumstancia cal connectar-la amb el fet que ni !'Acta 14/20
d'escrutini, ni les actes d'escrutini parcials (amb la presencia deis interventors), no
van recollir ni els motius de l'exclusió deis sobres que van arribar a través de Correos
Exprés ni el nombre d'aquests, circumstancia que, al seu torn, impedeix coneixer si

11

el nombre de vots de Correos Exprés comptabilitzats en data 28 de febrer de 2020
és, efectivament, el mateix que els que es van excloure el dia 24 de febrer.
Per l'exposat,
SOL·LICITO que tingui per presentat aquest escrit I per impugnada l'Acta 15/20 1 la
Resolució 2/20 de la Mesa Electoral , així com totes les actuacions celebrades en data
28 de febrer de 2020, 1, en conseqüencia, procedeixl a deixar-les 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, 28 de febrer de 2020.
Signat: Margarita Esteve Ortega
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CARTA CERTIFICADA
Código envio/ Codl d'enviament:
CD0D2C0001 97655000801 9Z
Oficina de admisión/ Oficina d'
0825694 - BARCELONA SUC 1
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Firma Remitente o Autorizad

!gnatura Remltent o Autorizat

Acepto las condiciones de servicio y conozco las restrlcclonas que se apl!can a! envio de mercanclas peligrosas
Acceplo 1 conectes condlclons da servel I les restrlcclons que s'apllquon a l'envlament da mercedarias
CONDICIONES GEN ERALES DEL SERVICIO
las siguientes condiciones serén de ap!lr.aclón a! servicio contratado, cuyo número aparece en e! presente contrato.
Al confiarnos su envio, usted las acepta en su propio nombre o en el de cualquier otra persona que pudiera tener Interés en e! envio lndependlentamenta da si firma o no en esta albarén NO
NEGOCIABLE Nuestros términos y condicionas son aplicables a cualquier otra compai'lla cuyos servicios utilicemos para la recogida, transporte o enlrega de su envio. Esto alban:in será válido
para Correos, una vez que se la haya enlragado a usted o a su agente al justificante de admisión del envio.
1 - Obligaciones del remi\an!e
1 .1 .- El remilenta raspa!a el cumplimiento da la normaUva aplicable vigente on malaria de mercanclas restringidas y prohibidas pafa el transporte por Correos. E! remilen\e se hace responsable de
las consecuencias que da una declaración Incorrecta, Incompleta, falsa o fraudulenta concernlenle al envío o a una parte da cualqufera da éste, pudiera derivarse, exonerando a Correos de
cualquier responsabilidad CORREOS Informe qua en los casos legalmente establecidos las autoridades competentes podrén abrir e lnspscc!onar un envio sin notificación previa al remitente
t2 . Todos los envlos cumplen )os requisitos da dimensiones, paso y acondicionamiento que deben reunlr para su correcta clrculaclón {puede consultar estos requisitos en la página web
\Wtw,correos.es, en cualquier oficina de Correos o a través del teléfono de atención al cliente 900400004}. Coireos no admitirá envlos abiertos, sin embalar, lnsuflcien\amente protegidos o aquellos
cuya forma y contenido conllevan un riesgo de causar dai'lo a las personas o las cosas.
2.- Régimen de Rasponsabl!idad
Serán por cuanta del remitente los dai'los y menoscabos sufr1dos durante el !ransporta y hasta la entrega por caso fortuito, fuerza mayor o naturaleza y vicio propio de las cosas. Caso da productos
perecederos, no se Indemnizará por la pérdida o deterioro da los mismos como consecuencia de la acción temporal, sí la entrega de! envlo se produce dentro da[ plazo garantizado, según
productos que asl lo contemplen. Correos no !ndemnizará can\ldad alguna cuando el envio esté contemplado entra los excluidos para circular por Correos, Tampoco lo seré por dai'\os
consecuonciálas o éxlraordlnar/os, ní por fuero cesante o cualquler otra pérdida !ndlrocla que eo derive dol axtravlo, dar.o, re!riJsb, �Jltrega lrmorrec(!>.o no ert!regn de su arwío.
2.1.- las garan\las raIa1111as a la pérdida, sus1raccl6n, de!er1oro o lncumplimiento·de· los p!al.os de entrega del producto contralado �o aju111arlln a las cond!cloiies y cuat1Un iíj6du� (pUC!dO eonsullar
es!as garan\/as, condiciones y cuanHas en ta péglna web v11W1.correos,es, en cualquier oficina de Gorreas o a ltavés do! teléfono de ah;nción al cJ!1m!-a 900400004}, E�lalí condlnlone� esli'm'm
sujetas a las carai:!erlstlca:'> propias de cada producto.
Reembolso: SI la lncfdencla se produce con anterioridad a !a entrega del envio a! deslinatario, la /ndemn\zación será la determinada para al producto al que acompafla. En e! supuesto de pérdida o
sus!racc!ón da la cantidad procedente de reembolso a pagar al remitente, Correos procederá a !a devolución de dicho importe
Valor declarado: la Indemnización será por importe del valor que se haya asegurado (has1a un máximo do 3,000 euros). Seguro; En caso de s!n!estro se Indemnizará por la menor de las siguientes
cantidades: 1) por el valor declarado, 2) por reposición del objeto ex1raviado; y 3) por reparac!ón del objeto daf\ado. la cobertura excluye al dolo, derramas ordinarios, pérdida de paso/volumen por
merma natural y uso y desgaste de !os bienes debidos a vicio propio
2.2,- Reclamaciones; S1 dosea presentar una rsclamaclón por pérdida, dailo o retraso do su envio, deberá efectuarla en cualqulere de nueslrss ol!c[nas, llamando al 900400004 o a !revés de
ln!arnel (www.correos,es) Correos considera que el envio so ha entregado en buen estado, a menos que el desllna!ario haya hecho constar sus reservas en nuestro albarán de entrega, on caso de
daños y/o pérdida parcial a la racepclón dal envío, las reclamaciones deberán ser formuladas dentro de las condíclonas y plazos máximos y mlnlmos establecidos para cada producto, (Puada
consultar estos plazos en ta página web www.correos,es, en cualquier oficina de Correos o a través del teléfono de atención al clienta 900400004)
3.- CLÁUSULA RGPO
Sus datos de carécter personal ssrén tratados por Correos para las siguientes finalidades:
1. Para proceder a la prestación del servicio contra!ado
Pau1 dar turnplllTlliliito a Jm¡. nbllgádoI1es legales 'alrlbuldas a C1msos lo que p_uede lmp)ir.;:ir su_ comunlc_ac_fón a AAPP y fribuna1es a mwéi; de los caur..as legales estábtecldos.
3. Pam-reaHzaf a¡¡\ud1os osladfstltos· (prov!a· anbnlm!zaclón) y encuosta6 da ·saUsfaéc16n, por lon1,1r intqrés !euillmo eh m _aJorer núes.lros•SeNl_clos,
Para el d�s�rrollQ.(IQ astas 11,nalída��s. sus dalos so conseivarén al plazo nscosar!o, siendo, pi:tslorlorrrmnla: bloqueados y eli!rlinados unri vez hayan prnscrllQ las accionas derivadas (5 arios para
!a rnaY.�ria �a acclónas clvJ!es),
_
Pueda 1011ocM-:iu nonsentímlenio y ej_orcllllf•sus derechos de acceso, rectificación, supnisión, -oposición, llmllaclón al tra!amlento o portablUQad en la dirección Indicada: V/a Dublln, nº 7 20042
Mfldrid o on ol e,mall daroc/10s.proleccloi1datos.correos@correos,com. Asimismo, puado interponer una rocla111áctón ante líl AEPD si conBldilrn conculcados sus dafeohos.
Pui:tde.ob!enar más u1formoclón, solicl1óncJolo an ventanilla.

::1:

4,- Ley y Jurisdicción
la ley aplicable será la espa(iola y la jurisdicción la da los Juzgados y Tribunales da la capital da la provincia da la Plaza donde se admita el anvlo.
Para cualquier duda so!ici\a lnfonnaclón.

