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Referencia: RES 10/20.
Assumpte: Impugnació de la Resolució de la Mesa Électoral 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 i
A LA MESA ELECTORAL
Margarita Esteve Ortega, amb D.N.I. n °
, en nom i representació d�
la candidatura SOM GARANTIA, segons tinc ·acreditat en el procediment electoral
de referencia, com millor procedeixi en Dret, DIC:
1.- 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'aéorda el següent
(entre altres):
"1.- Estimar la petició número 1 de /'escrit d'impugnació i queden incorporades les
reclamacions realitzades per la candidatura INFERMERES 2020, en relació a no
considerar els enviaments rebuts per Correos Express com a correu certifícat.
S'inc/oura amb una esmena a /'acta d'escrutiní.
2. - Estimar la peticíó número 2 de l'escrit d'impugnació í que en presencia deis
representants de les candídatures apoderats i/o interventors, · es revisin els sobres
que contenen deis vots per correu einesos amb la moda'litat certificada de "correu
exprés.
3. - Procedir a validar la documentació que contenen i efectuar el seu recompte í
que aquest s'incorpori el resultat a /'escrutíni final i es proclaml de nou el resultat
de la votació. Es designa el divendres día 28 de febrer a les 09:30 h. convocant a
les candidatures.
4.- Suspendre els efectes de l'acte 14/20 escrutini final i proclamacíó 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 col·legial i que consten degudament.
re/f:icionats al 1/istat de vots per correu rebuts elaborat pe/ Notari''. ·
11.- Que considerant que l'esmentada resolució és contraria a Dret, mitjanc;ant el
present escrit i de conformitat amb l'establert a l'article 108.3 de la Llei Organica
5/1985, de 19 de juny, de Regim Electoral General, impugno la mateixa sobre. la
base de les següents,
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AL·LEGACIONS
PRIMERA.- CONTEXTUALITZACIÓ
El 24 de febrer de 2020 es va aixecar l'Actá 14/20 d'escrutini de les eleccions a la
Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Infemieres i Infermers de Barcelona (en
endavant, "COIB"), tot fent constar el següent en relació amb el vot per correu:
"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 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'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".
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 l'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
re/ació al seu desacord de deixar tora del recompte els vots enviats a través de
Correos Exprés".
L'endema, el 25 de febrer de 2020, la candidatura INFERMERES2020 va presentar
una reclamació formal contra !'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 Come/la
de Llobregat 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, mitjanc;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 consideració de certificat comporta que han de considerar-se validament enviats
i han de ser tinguts en compte a /'escrutini de la votació".
I sobre la base de !'anterior, ha adoptat els acords que s'han transcrit en l'e�positiu
I anterior.
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SEGONA.- EL SERVEI "CORREOS EXPRÉS" ÉS UN PRODUCTE COMERCIAL
QUE NO REUNEIX LES CONDICIONS DELS ENVIAMENTS CERTIFICATS
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, "LSPU"),
un servei d'enviament certificat es defineix com aquell que, previ el paqament
d'una guantitat predeterminada a tan alcat, comporta una garantia fixa contra
els riscos de perdua, robatori o deterforament, i que facilita al remitent, en el seu
cas i a petició d'aquest, una prova de diposit de l'enviament postal o de la
� 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 cl.arament 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)
Asseguran�a basica
tr.a�abilitat online
Dos intents d'entrega

Aquesta informació es pot consultar a l'enlla�
https://www.correosexpress.com/web/correosexpress/paq24# ancla:
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Eñviar tus paquetes con Correos Eapreu es flcil. rípldo y Hguro.
¡Pru4balo ahora!

Ot·Pi·l'klúN@
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
(https://www.corr eos.es/ss/Satellite/site/producto-carta certificada empresas
todos cartas do cumentos/detalle de producto-sidioma=es ES):
"Los envíos se entregan baio firma en el domicilio del destinatario. 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 l'article 3.4 de la LSPU, m�ritre el servei Paq24 és un
producte comercial indos 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
característiqu�s 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 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 (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
el següent:
"Dado que no es un envio certificado, puede recibirlo un tercero, no
necesariamente el destinatario del envío".
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domicilio del recepto, sit•mpre que sea posible, u el e1wlo podr! deposilcHse en
un purtlo conce,tado.
• la dcvotvción a origen no está inc.tuida en ninguno de los scrvicios1 sea cual sea
et motivo del retorno (Ausenc:ia, dirección incorrecta¡ rehusado. etc,),
• Salvo los servicios ton ent.rega garantizada, lo!i plazo� son e!itimados, por lo que
el usua,lo no lendrA derecho al reembolso del envío en caso de retraso
imputable al transporte

h .t ioic.io de pligio.

í.em�cok1n1«dt:1ott191

• Comp1oban1e de entrega dlglt1Uudo sin coste adicional E1le documento sólo
puede ser solicitado por el ordenante del servicio
• Dado que nO es un (lwfo certific.ado, puede I ec.ibhlo un te, cero, no
nt<esariamente el destin"tario del cn·,io

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 procedlments electorals
(basicament, que els sobres siguin entregats a _qui els ha de rebre).
TERCERA.- LA DECISIÓ D'EXCLOURE ELS ENVIAMENTS EFECTUATS PER
CORREO EXP�ÉS ÉS LA MATEIXA QUE ES VA PRENDRE EN LES ELECCIONS
DE L'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 impugnadó, 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 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 essencia, l'esmentada doctrina suposa la prohibició d'adoptar un comportament
que resulti contradictori respecte a un altre adoptat amb anterioritat.
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 consisteix en precintar amb la
signatura de la Mesa Electoral tots aquests elements de la jornada electoral
precintar al mateix temps l'armari i sala on queden custodiats".
L'adopció d'aquest acord posa de manifest que la informació de que tenia
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 tipus de custodia, al
menys, durant un període de 36-48 hores.
Com és logic, aquesta_ circumstancia impedeix tenir la certesa i la garantia 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 l'Acta· 14/20
d'escrutini, 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
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.
ALTRESSÍ SOL•LICITO que procedeixi a la suspensió de l'acte de Validació de la
documentació que contenen els sobres de referencia i del seu recompte per a la
seva incorporació a l'escrutini, é:onvocat 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 MESA ELECTORAL DE LES ELECCIONS A LA
JUNTA DE GOVERN DEL 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 d1nfermeres 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 Barc.elona:
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 Secretar:ia 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 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
col·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 agrupats, 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. Núria Sargas Juncosa

Sra. Marta Serradell Orea

Secretaria

píl:����
Sr. Cayetano Pareja Gabarró

Vocal

'

Pujades, =�rcelona
Tel. 93 21 2 81 08 • Fax 93 212 47 74 • info@coib.cat • www.coib.cat
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