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RESOLUCIÓ
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
RES 01/20
A Barcelona, a la seu del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, C/
Pujades, nº 350, a les 19:00 hores del día 26 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. Jaime Costa Navarro i com a Secretaria la Sra. Elena
Sarmiento Escalante, d'acord amb el que disposa l'article 38 deis Estatuts col·legials.

FETS
PRIMER.- Que a data 25 de febrer de 2020 ha tingut entrada IMPUGNACIÓ d'una de
les candidatures contra l'acta 14/20 d'escrutini de la Mesa Electoral. Es sol·licita la
inclusió a l'acta oficial d'escrutini les reclamacions i observacions realitzades al llarg de
la mateixa nit electoral així com la revisió, davant deis apoderats, deis sobres emesos
en la modalitat de "correos express" i s'admetin com a vots valids i s'incorporin
- egudament a l'escrutini final.
S'al·lega que els vots emesos com a "correos express" compleixen amb els requisits
�smentats en l'article 44 c. deis estatuts del COIB. S'acompanya comunicació efectuada
per la directora de la sucursal de Correus número 1 de Cornella de Llobregat i document
expedit per la directora de la sucursal 23 de l'Avinguda Madrid, 106 de Barcelona, on
exposa el següent:
La definició del servei PAQ24 donada per la directora és "un Servicio de envio urgente
{24h) para documentos y paquetería. Posee trazabilidad online y prueba de entrega
mediante sms incluida/ se entrega bajo firma y posee dos intentos de entrega.
Este producto se equipara a un envío certificado/ pero con los valores añadidos antes
mencionados.
Para que así conste:'�

,,0,.,

SEGÓN.- Al comen�ar el recompte del vot per correu, es van analitzar les diferents
modalitats d'enviaments rebuts i es manifesten dubtes sobre si s'ha de considerar
correu certificat les cartes rebudes com "correos express". Els serveis administratius
v, t(';.. · mprovar en el lloc web de Correos si l�C€atd:�ml!>t!ld�roefil!ll ar-n�o11reos�®(�1cE!lSs-í'
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podien ser considerades com a certificades, i en no poder ser inclosa com a correu
ordinari certificat o correu ordinari urgent previstes en el lloc web de la pagina oficial
de Correos, no es va poder confirmar la condició de correu certificat o no del citat servei
donada la confusió en la denominació del producte.
Convé recordar que tots el vots emesos per correu van estar custodiats pel Notari i
degudament relacionats a l'acta amb el seu número d'ordre, data del segell d'admissió,
data d'arribada i número de certificat, indicant en la columna d'observacions només
aquells que s'havien rebut per correu ordinari sense certificar.

TERCER.- La Mesa electoral, davant la incertesa de considerar com a correu certificat,
condició obligatoria prevista en els estatuts, del "correo express" i un cop assessorats
pels serveis suport, van acordar la no acceptació deis vots emesos a través de "correo
express", decisió que en aquell moment la Mesa va considerar la més adequada i, per
tant, va decidir de no comptabilitzar -ni tan sois abrir- els correus rebuts per aquest
mitja, al igual que les cartes ordinaries.
QUART.- Es cert que durant el transcurs de !'obertura del vot per correu, es van
manifestar determinades queixes deis interventors de diferents candidatures en les que
es reclamava la inclusió del vot per correu de la modalitat "correo express". També es
cert que la candidatura es va adrec;ar verbalment a la Mesa Electoral quan s'estava
finalitzant l'escrutini i elaborant l'acta d'escrutini, manifestant la seva disconformitat o
queixa per la no inclusió del vot per correu amb la modalitat "correo express".
A les actes d'incidencies de les diferents taules de vots es van incloure les que
puntualment es van recollir, no obstant, també es cert com s'ha dit que a l'acta
d'escrutini objecte d'aquesta impugnació no van ser incloses les incidencies reclamades
sobre la consideració de correu certificat de la modalitat "correo express" plantejades
per la candidatura reclamant.

FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- D'acord amb els articles 38 i 39 deis Estatuts col·legials, la Mesa Electoral
regeix i controla el procés electoral. Per tant es l'organ amb competencia al procés
electoral i per tant amb competencia funcional per resoldre l'escrit d'impugnació.
SEGÓN.- L'article 52 deis estatuts col·legials conté una remissió legal que diu: "Tata
elecció que es ce/ebri per ocupar carrecs del Co/'/egi es regira pe/ procediment establert
en e/s articles precedents, essent d'aplicació supletoria la regulació establerta sobre
regim electoral general de /Estat "
L'article 108.2 de la Llei Organica 5/1985 de 19 de juny, del Regim electoral General
(LOREG), disposa que "e/s representantes y apoderados de las candidatures disponen
de un plazo de un día para presentar las reclamacions y protestes, que solo podran
referirse a incidencies recogidas en las actes de sesión(..) o de escrutinio(...).
L'escrit d'impugnació va tenir entrada al COIB el dia 25 de febrer a les 19:50 h., el dia
de votació va ser el 24 de febrer i i l'acta d'escrutini s'estava redactant a les 07:25 h
''°""' El. �.' 25 de febrer, per tant esta presentat dtail©J@ flliB.la1eliterirniJíl1$3s;taJi>.I.Wi1saJadi:QRiiGi
Pujades, 350 · 08019 Barcelona • Teléfon: 93 21 2 81 og,
i�t!���ru•" ' :
info@coib.cat - www.coib.caf

- •-

COL·LEGI OFICIAL
INFERMERES I INFERMERS
IIAI!CEI.ONA

1

TERCER.- En quan a la primera petició formulada per la impugnant, aquesta Mesa
Electoral es conscient de que efectivament les protestes i reclamacions van estar
realitzades pels representants de la candidatura "INFERMERES 2020" i no van ser
recollides a l'acta, oblit només atribu'ible al llarg procés d'escrutini i les hores
acumulades.
Per tant, aquesta omissió involuntaria per part de la Mesa Electoral i l'equip que li
donava suport no pot perjudicar a la candidatura impugnant i s'ha d'esmenar l'error i
incloure-ho a l'acta, esmena que a tots els efectes es recull en aquesta resolució.
QUART.- En quan a la 2a. petició respecte als sobres que contenen vots per correu
emesos amb la modalitat certificada de "correu express", s'ha d'analitzar si aquests
compleixen els requisits establerts als Estatuts col·legials per a ser considerats emesos
validament.
Els Estatuts col·legials expressen al seu article 44.2.c) que (...) s'enviara per correu
certificat.
La Llei 43/2010 de 30 de desembre, del servicio postal universal, de los derechos de
los usuarios y del mercado postal (LSPU), preveu a l'article 3 la definició de correu
certificat, com:
"4. «Servicio de envío certificado»: aquel que/ previo pago de una cantidad
predeterminada a tanto alzado/ comporta una garantía fija contra los riesgos de
pérdida/ robo o deterioro/ y que facilita al remitente/ en su caso y a petición de éste/
una prueba de depósito del envío postal o de su entrega al destinatario. ''
La característica que defineix l'enviament certificat és dones, la garantía davant de
determinats riscos associats amb perdua, robatori o deteriorament i la tra<,;abilitat i
confirmació d'entrega al destinatari.
La LSUP al seu article 16 estableix:
'Artículo 16 Derecho a la prueba de depósito y entrega de los envíos certificados El
operador designado para prestar el servicio postal universal deberá facilitar al remitente
de cualquier envío certificado, a petición del mismo y previo pago del importe que
corresponda/ resguardo acreditativo de su admisión donde conste la fecha y hora de
su presentación y asimismo de su recepción por el destinatario de su envío.
El resto de los operadores/ cuando de forma voluntaria ofrezcan servicios certificados
a los usuarios deberán hacerlo en las condiciones establecidas en el párrafo anterior. "
Conforme l'article 20 de la citada llei del servei postal universal, s'entén per correu
postal universal el conjunt de serveis postals de qualitat determinats en la llei.
A L'article 21 de la LSUP indica les activitats que inclou el servei postal universal.
"Article 21
Col-legi Oficial d'Infermeres i lnfermers de Barcelona
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1. Se incluyen en el ámbito del servicio postal universal las actividades de recogida,
admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega de envíos postales nacionales
y transfronterizos en régimen ordinario de:
a) Cartas y tarjetas postales que contengan comunicaciones escritas en cualquier tipo
de soporte de hasta dos kilogramos de peso.
b) Paquetes postales, con o sin valor comercial de hasta veinte kilogramos de peso.
El servicio postal universal incluirá, igualmente, la prestación de los servicios de
certificado y valor declarado, accesorios de los envíos contemplados en este
apartado.
(. .. )"
A l'article 37 estableix el regim de prestació deis serveis postals.
''Artículo 37 Régimen de prestación de los servicios postales
1. La prestación de servicios postales se realizará en régimen de libre competencia sin
más limitaciones que las establecidas en esta ley y su normativa de desarrollo.
2. Los servicios postales, en función de las condiciones exigibles en su prestación, se
clasifican en las siguientes categorías:
a) Servicios incluidos en el ámbito del servicio postal universal, de conformidad con
lo establecido en el artículo 21 de la presente ley.
b) Servicios no incluidos en el ámbito del servicio postal universal. "
De conformitat amb l'article 42 de la LSPU preveu que es requerira una autorització
administrativa singular per l'execució de qualsevol prestació en relació als serveis
inclosos en l'ambit del servei postal universal.
"Artículo 42 Ámbito de las autorizaciones administrativas singulares
Se requerirá autorización administrativa singular para la ejecución de cualesquiera
prestaciones en relación con los servicios incluidos en el ámbito del servicio postal
universal, en los términos que se define en el artículo 21.1."
.

A l'article 39 LSPU estableix el regim de registre d'empreses prestadores de serveis
� postals i la inscripció a l'esmentat registre.
''Artículo 39 Registro General de Empresas Prestadoras de Servicios Postales
1. Todas las situaciones administrativas, así como los datos relativos a los prestadores
de servicios postales habrán de inscribirse en el Registro General de Empresas
Prestadoras de Servicios Postales, que dependerá de la Comisión Nacional del Sector
Postal y tendrá carácter público.
2. La inscripción en el citado Registro, al igual que la renovación anual de la misma,
se practicará de oficio por la Comisión Nacional del Sector Postal a partir de la
información contenida en la declaración responsable o, en su caso, en la autorización
administrativa singular, según el régimen aplicable al servicio que se preste'. "
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El Registro General de Empresas Prestadoras de Servicios Postales, gestionat
pel Ministeri de Foment, recull les dades i informació de les situacions
administratives deis prestadors de serveis postals.
El registre compte de dues seccions A i B:
En la secció A figuren inscrits dades relatives als operadors que presten serveis
postals no inclosos en l'ambit del servei postal Universal.
En la B, hi consten inscrites les dades relatives als operadors que si que presten
serveis inclosos en l'ambit del servei postal Universal descrits en l'article 21.1 de
la llei 43/201O. Es preveu que el servei postal universal inclou, la prestació de
serveis de certificats i valor declarat.
En el citat Registre General d'Empreses Prestadores de Serveis Postals, consta
entre elles, !'empresa de CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE inclosa
en les dues modalitats previstes, A i B.
(https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/servicios-postales/registro-general-de
empresas-prestadoras-de-servicios-postales)
CINQUENA.- A la vista deis preceptes legals exposats, la Mesa Electoral conclou que la
empresa "Correos Express Paquetería Urgente, S.A., S.M.E (en endavant Correos
Express), del grup Correos, esta inscrita al registre d'empreses prestadores de serveis
postals en les dues modalitats previstes A i B.
La modalitat B inclou la prestació de serveis de certificats. D'acord amb la descripció
de l'article 3 de la LSPU compleix amb la definició de "Servicio de envio certificado", te
número de referencia d'expedició, codi de bulto, que es tra<_;:able, garantia davant deis
riscos de perdua, robatori o deteriorament i facilita al remitent prova de diposit de
l'enviament i !'entrega al destinatari.
El document aportat amb l'escrit d'impugnació de la directora de !'oficina de correus
sucursal 23 de l'Avinguda Madrid 106 de Barcelona, acreditant les característiques
certificadores del producte Paq 24 de Correos Express.
S'ha comprovat tanmateix per part deis serveis administratius de suport, en relació a
l'al·legació segona de l'escrit d'impugnació que, efectivament, una sol·licitud de vot per
correu express va ser acceptat per error.
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 l'escrutini de la votació.
La Mesa té en compte tant els principis democratics i de participació recollits a
l'ordenament, el dret de sufragi de totes les col·legiades i col·legiats que hagin emes
el seu vot per correu, així com el principi de conservació de tots aquel Is actes del procés
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electoral que no estiguin compromesos pels vicis o defectes que denuncia l'escrit
d'impugnació.
DECISSIÓ
La Mesa Electoral d'acord amb l'article 108.3 de la LOREG, en el termini d'un dia, per
unanimitat ACORDA:
1.- Estimar la petició número 1 de l'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 certificat. S'incloura
amb una esmena a l'acta d'escrutini.
2.- Estimar la petició número 2 de l'escrit d'impugnació i que en presencia deis
representants de les candidatures apoderats ijo interventors, es revisin els sobres que
contenen deis vots per correu emesos amb la modalitat certificada de "correu express".
3.- Procedir a validar la documentació que contenen i efectuar el seu recompte i que
aquest s'incorpori el resultat a l'escrutini final i es proclami de nou el resultat 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 l'acte 14/20 escrutini final y proclamació de candidatura
guanyadora.
5.- Suspendre el termini de presa de possessió de la candidatura que resulti contingut
· l'article 50 deis estatuts, fins que no siguin revisats i afegits a l'escrutini els vots
emesos per correu que queden custodiats a la seu col·legial i que consten degudament
relacionats al llistat de vots per correu rebuts elaborat pel 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 l'armari i sala on queden custodiats.
7.- Comunicar aquesta resolució a la candidatura impugnant així com a la resta de
candidatures.
I perque així consti, es signa, a 26 de febrer de 2020.

Sr. Jaume Costa Navarro
President

Sra. Elena Sarmiento Escalante
Secretaria

Sr. Ángel Camón Gómez
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