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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 03/20
A Barcelona, a la seu del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, C/
Pujades, nº 350, a les 18:00 hores del dia 2 de Mar� 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 elque disposa l'article 38 deis Estatuts col·legials.

FETS
1.- El dia 28 de Febrer de 2020 es va aixecar Acta 15/20 d'escrutini de les eleccions a
la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) en
-.;la que es proclamava guanyadora la candidatura · encap�alada per Paola Galbany
"Infermeres 2020".
2.- El mateix dia 28 de Febrer van tenir entrada dues reclamacions/impugnacions de la
candidatura SOM GARANTIA encap�alada per Margarita Esteve Ortega, una contra l'acta
15/20 i Resolució 02/20 i l'altra contra l'acta 16/20 i acta 14/20 ampliació.
3.- Les dues reclamacions sol·licitenque s'impugnin les actes i resolucions anteriorment
citades, i que es procedeixi a deixar-les sense efecte i, per tant, proclamant la
candidatura guanyadora de SOM GARANTIA conforme l'acta 14/20 d'escrutini final.
4.- Per raons d'economia processal, la mesa electoral procedeix a resoldre les dues
reclamacions de forma conjunta jaque les al·legacions de la part recurrent coincideixen
en ambdós textos.
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1.- Sobre la competencia de la mesa electoral per resoldre les reclamacions efectuades,
la Mesa Electoral conforme l'article 108.2 de la Llei Organica 5/1985 de 19 de Juny de
Regim Electoral General, d'aplicació supletoria conforme l'article 52 deis Estatuts
Col·legials, té competencia per resoldre reclamacions efectuades en materia electoral.
La Mesa Electoral va resoldre totes les reclamacions adre<;ades per les propies
candidatures a la Mesa electoral en base a les potestats que li atribueixen els propis
estatuts col·legials.
La causa d'oposició ha de rebutjar-se, la mesa es remet al seu pronunciament anterior i
ratifica el que es va exposar en la resolució 02/2020 que es pot sintetitzar en que, deis
estatus del COIB i la redacció del article 52 i conseqüent remissió a la LOREG es constata
la voluntat de reservar la competencia a la Mesa Electoral.
2.- Sobre la validesa deis sobres de "CORREOS EXPRESS" la Mesa Electoral es remet al
seu pronunciament en la resolució 01/2020 en la que es va justificar de forma
suficientment clara els fonaments jurídics que van portar a la Mesa Electoral a decidir
que el vots rebuts a través de CORREO EXPRESS reunien els requisits necessaris per ser
considerats correu certificat conforme la llei 43/2010 de 30 desembre de Serveis Postal
Universa Is.
DECISSIÓ
La Mesa Electoral d'acord amb l'article 108 de la LOREG, en el termini d'un dia, per
unanimitat ACORDA:
1.- Desestimar les al·legacions efectuades per SOM GARANTIA i la seva impugnació de
les actes 15/20, 16/20, 14/20 ampliació i la resolució 02/20.
2.- Confirmar !'acta d'escrutini 14/20 ampliada de 28 de febrer en la que es proclama
guanyadora la candidatura de INFERMERES 2020 i, per tant, procedir conforme amb el
procediment establert a l'article 50 deis estatuts col·legials.
2.- Comunicar aquesta resolució a la candidatura impugnant així com a la resta de
candidatures.
3.- Publicar aquests acords de la mesa en el portal web del COIB.
I perque així consti, es signa, a 02 de Mar<; de 2020.

Sr.Jaime Costa Navarro
Presiderit

Sra. Elena Sarmiento Escalante
Secretaria
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