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Referencia: Acta 16/20 i Acta 14/20 escrutini ampliació
Assumpte: Reclamació/impugnació de !'"Acta 16/20", que acorda donar per
finalitzar l'escrutini i traslladar el resultat a !'acta d'escrutini, i "Acta 14/20 escrutini
ampliació", mitjanc;ant la qual es proclama la candidatura encapc;alada perla senyora
Paola Galvany Estragués "Infermeres 2020, ambdues actes de data 28/02/2020.

A LA MESA ELECTORAL
COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE
BARCELONA
C/.Pujades, 350
BARCELONA (08019)
actuant en nom i
Margarita Esteve Ortega, amb D.N.I. n °
representació de la candidatura SOM GARANTIA, segons tinc acreditat en el
procediment electoral de referencia, com mlllor procedeixi en Dret, DIC:
l.- Que en data 28 de febrer de 2020 la Mesa Electoral ha pres determinats Acords,
continguts en les Actes 17 /20 1 14/20 Escrutini ampliació.
II.- Que considerant que els acords continguts en aquestes dues Actes són contraris
a Dret, mitjanc;ant el present escrit es procedeix a interposar una reclamació o
impugnació contra les mateixes. Aquesta lmpugnació es realitza "ad cautelam", i
sense perjudici de procedir a la impugnació per via judicial, per entendre que és
aquesta la vla corresponent, tal com desenvolupem a la al·legació tercer.
Fonamentem la present impugnació 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"), mitjanc;ant la qual se decidía proclamar guanyadora la
candidatura encapc;alada per la senyora Margarita Esteve Ortega "Som Garantla".
En aquesta Acta, en relació amb el vot per correu, es feia constar el següent:
"Es co/,/oquen /es 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
electoral amb presencia de la Secretaria de la Mesa Electoral. Un cap
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".
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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·licltar 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 Llobregat que ratifica l'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 perla candidatura INFERMERES 2020, en relació
a no considerar e/s enviaments rebuts per Correos Express com a correu
certificat. S'inc/oura amb una esmena a /'acta d'escrutini.

2. - Estimar la petició número 2 de l'escrit d'impugnació i que en presencia
deis representants de les candidatures apoderats i/o interventors, es revisin
e/s sobres que contenen deis vots per correu emesos amb la modalitat
certificada de "correu exprés.
3. - Procedir a validar la documentació que conten en i efectuar el seu recompte
i que aquest s'incorpori el resultat a /'escrutini final i es proclami de nou el
resultat de la votació. Es designa el divendres dia 28 de febrera les 09: 30 h.
convocant a les candidatures.
4.- Suspendre e/s efectes de l'acte 14/20 escrutini final i proc/amació de
candidatura guanyadora.
5. - Suspendre el termini de presa de possessió de la candidatura que resulti
contingut de l'articie 50 deis estatuts, fins que no siguin revisats i afegits a
l'escrutini els vots emesos per correu que queden custodiats a la seu co/.legial
i que consten degudament relacionats al 1/istat de vots per correu rebuts
e!aborat pe/ Notar/.

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 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 !'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 candídat
a tresorer en relacíó al seu desacord de deíxar 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'enviaments certificats, tal i com exigeixen els Estatuts del COIB (article
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 petlció de suspensió de l'acte d'escrutini de volts fins
que el propi Consell no resolgui la impugnació presentada perla 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 ELECTORAL
No obstant tots els requeriments fets i exposats anteriorment, la Mesa Electoral, en
data 28/02/2020, ha pres les següents decisions:
•

Mitjarn;ant l'Acta 15/20, la Mesa Electoral per unanimitat ACORDA:
1) Resoldre el recurs presentat per la candidatura Som Garantía. Entregar la
resolucíó a la candidatura impugnant aíxí com a la resta de candidatures.
2) Procedír a l'acte públic acordat a la resolucíó 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
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•

Mitjanc;ant la Resolució 02/20 (RES 02/20), la Mesa Electoral, també per
unanimitat, ACORDA:
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 co m a la
resta de candidatures.

Aquestes decisions de la Mesa Electoral, tant les recollides en l'ACTA 15/20, com les
recollides en la Resolució 02/20 (RES 02/20) han estat impugnades per la
candidatura que represento, en data d'avui.
Posteriorment, tot i que també en data 28/02/2020,la Mesa Electoral ha emes dues
Actes, numerades com "Acta 16/20" i "Acta 14/20 escrutini ampliació", les quals
s'impugnen mitjanc;ant aquest escrit, i en les qua Is s'acorda:
•

A !'Acta 16/20, s'acorda:
1) Donar per finalitzat /'escrutini es traslladara el resultat a /'acta d'escrutini
2) Publica aquesta acta de la Mesa enla pagina web del COJB.

•

A !'Acta 14/20 escrutini ampliació, s'acorda:
Una vegada finalitzat l'escrutini es proclama guanyadora la candidatura
encapr;alada perla senyora Paola Galvany Estragués "Infermeres 2020".

TERCERA.- LES ACTES 16/20 i 14/20 ESCRUTINI AMPLIACIÓ, DICTADES PER
LA MESA ELECTORAL EN DATA 28/02/2020, ESTAN AFECTADES PEL VICI DE
MANCA DE COMPETENCIA DE LA MESA ELECTORAL PER PRENDRE AQUESTA
DECISIÓ.
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 les diverses impugnacions que aquesta part ha vingut
efectuant, la candidatura INFERMERES2020 va presentar una reclamació davant la
Mesa Electoral, contra !'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 possibilltat de recórrer davant la Mesa
Electoral els actes d'exclusió de candidatures, no contenen cap previsió en relació
ambla 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
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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 incidencies 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 indos 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 fans 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 modiflcació 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
electora/es o en el acta de la sesión de escrutinio de la Junta Electoral".
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'havia
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 !'acta 14/20 de la Junta.
Per !'anterior, !'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 es dicten sobre la base d'una competencia manifestament inexistent.
La nul·litat de !'acta i resolució indicades comporta que la resta de decisions preses
per la Mesa Electoral (Acta 15/20, Resolució 02/20, i en particular Les Actes 16/20 i
14/20 escrutini ampliació, que són objecte d'impugnació en el present escrit, siguin
també nul•les, i que quedin sense efectes, perque porten causa d'actes nuls dictats
per organs manifestament incompetents.
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b) Subsldiarlament, de la competencia del Consell de Col·legls d'Infermeria de
Catalunya
Exposat !'anterior, i subsidiariament per al casque no s'estiml que la oposicló s'havia
de vehicular a través d'un recurs contenciós electoral, no s'ha de perdre de vista
també el que estableix la normativa reguladora del Conseil de Col•legls d'Infermeria
de Catalunya.
En aquest sentit, els Estatuts del CCIC preveuen, en el seu article 6, que és
competencia d'aquest Consell "Resoldre les reclamacions que puquin
formular-se en e/s processos electora Is pera /'e/ecció deis orqans de qovern
deis coJ./eqis territorials d'infermeres i infermers de Catalunva".
I és que una cosa és incorporar una esmena en !'Acta 14/20 d'escrutini per recollir
una omlssió (la manifestació del desacord d'una candidatura amb l'exclusió deis vots
arribats per Correos Exprés) i una altra, ben dlferent, és modificar un criteri adoptat
perla Mesa Electoral en el marc del procedlment, com és, precisament, excloure vots
arribats per Correos Exprés.
Més enlla del que s'ha exposat respecte al recurs contenclós electoral, als efectes de
valorar una relacló 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
resolucló de data 26 de febrer de 2020 (RESOl/20) són nul•les de ple dret per haver
estat dictada per un órgan manlfestament incompetent i, de retruc, que les
actuaclons dutes a terme en data 28 de febrer de 2020 i recollldes en ['Acta 15/20,
així com la Resolució 02/20 (RES 02/20), 1 com no, les Actes 16/20 i 14/20 escrutini
ampliació, també es troben viciades de nul•lltat en la mesura que porten causa d'un
acord adoptat per un órgan lncompetent, i han de quedar sense efecte.
QUARTA.- DE LA MANCA DE COMPETENCIA DE LA MESA ELECTORAL PER A
RESOLDRE EL RECURS PRESENTAT PER LA CANDIDATURA SOM GARANTIA
En data 27 de febrer, la candidatura que represento va formular impugnació de la
resolucló 01/20 de la Mesa electoral de 26 de febrer de 2020 enfront del Canse[[ 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 present 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 impugnacló formulada per SOM GARANTIA en data 27 de febrer era
una reclamacló formulada en procés electoral, de manera que el que realitza la Mesa
Electoral en !'acta 02/20 i en la resaludó 02/20 és autoimposar-se una competencia
que l'ordenament jurídic no Ji atorga.
Abans de poder dura terme qualsevol recompte i escrutini final incorporant els vots
per correu era necessari que l'órgan competent per resoldre sobre reclamacions
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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 conseqüencla, tant l'Acta 15/20 com la Resolució 02/20 (RES 02/20) són nul•les
de ple dret perque s'han resolt per un órgan manifestament incompetent, i el mateix
vici és predicable de les Actes 16/20 i 14/20 escrutini ampliació, que ara s'impugnen.
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 anteriors al•legacions
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 Electoral.
De fet, el mateix COIB té publicada una nota informativa sobre el vot per correu al
seu portal de transparencia (htt�www.colb.cat/ca-es/el-coHeqifportal-de
transparencia/historic-eleccions-la-iunta-de-govern/elecclons-2020/vot-per
correu.html) i, com es pot comprovar, en aquesta nota es fa constar que "Aquest
segon sobre tancat s'enviara preimprés amb l'adrer;a i la /legenda "Pera les eleccions
del Col•legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona a celebrar el dia 24 de febrer
de 2020" s'enviara per correu certificat** adrer;at al President de la Mesa Electoral
del Co/•legi Oficial d'Infermeres i 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 envíats mitiancant cDrrn.tLn.o.
cert;iflcat. Tampoc es podran admetre els vots per correu enviats en sobres agrupats
o conjunts, no certificats de manera individual sinó mitjanr;ant una única certificació
conjunta. Tot aixó en aplicació del que estableix literalment l'artic/e 44.3 deis estatuts
i el régim electoral general".
De conformitat amb l'article 3.4 de la Llei 43/2010, de 30 de desembre, de Serve!
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 quantitat predeter111inada a tan afoat, 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 prova de dipóslt de l'enviament postal o de la seva
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 clarament que el sistema d'enviament deis
vots referits no és equiparable a un enviament certificat, precisament, perque no
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dóna prava 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.correosexpress.com/web/ correosexpres:ajpaq24# ancla:

l'enllac;

» Paq24

De hoy para mañana
entrega puerta a puerta al día siguiente
Se,-.,.cio doontro g<1 gnr;,111ilatfo 011 el siguionte dfo laborablo ,al de, su ad/l'u�ió11 D,is\0110 lQdO el terr,!ono p•mino11lar
lhp,,t\¿ y I\J1\11¡¡11l)
C\•ul,1, Mtolilla, A11dur1a y Gihral!.ar al s,:9t1f\tlo dia k1bm,-,l;I"
Í'l.lfill1-y�¡¡¡[[!f!_s:
p.,,o 111,)�¡,,,o �Uk0 ¡,01 bultn.
Modlda� m5xirn,1S NO cm, �um.:indo largo, Jito y MKho (la 111�'1:!;dJ m.is (arga 110 debe e�("d"1 120cm)
Cubicaje: En cal<l de que e! peso real do lu envio ;&ainleríor cil peso volu111�t1ko, s,;, Ííl(\1>1.i,'1.1plic.111do un.:i
conversión do 1b7kg/m3
S!l!YlilllH¡U!i.lJ'.lci!!Y.!li
, LID (localizac/ón u1mudiMa del <!e�tinat;¡rio ,m cmo d.i .11.,s,rndn)
• Gl'I {Ges!ión pwntliw, de h1c1donda�)

, S�ij"'" h,isu:o

• Ti.u�l,;¡,rfod tHlli11,•

• Dus i11lel\\os <fo ,mlrnga
Además d;sponl'ls da varios 101Vidos complemon1a1ios parn aj,mar Paq2qh a tus necesidades, Mas luío,m;,cjón

D'altra banda, que aquest servei no és equiparable a l'enviament certificat es
despren, igualment, de la informació publicada al web de Correos, que en relació amb
les cartes certificades garanteix que "Los envíos se entregan baio firma en el
domicilio del destinatario. Sí no puede realizarse la entrega, se deia un aviso en
buzón para recogerlo en la oficina indicada, permaneciendo durante guince días en
lista".
(bllps://www.correos.es/ss/Sa tel I ite/si te/producto-carta certificada empresas
todos cartas documentos/detalle ele producto-sidioma=es ES).
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Todos (os producto1 para onvlar
dornmcnlos

lo torner,:l,U.a

@

Los erwlos circulan con wráner tl'glmado e !dentlfüadQS l1,dlvl<lualment� medlan\e una e!lqueta con «idlgo
de banas �dhe,rda en el anverio.
Este producto g¡¡ranfüa:
• Lo; envio1 1e enl<egan bajo nrma en �1 domltlllo del de1ll11atarlo. SI nn ptiede ,eallu1>� lo
enUega, ¡e dela un aviso en bozón pira 1etoge1lo en la oficina lndkad�. permanedendo du,;m\e
qulnce diasen lbt�.
• El cliente p11e,:te coniv\!ar grntoltomenl� el 1egulmlenlo y CQnlro\ d� W> �nv/o; utl(l,ando el
locallzodorde envlos del& página web:�=�
• Según cada neceil��d.pli�de conlI;,laf una sml� de servk/o; otllclonii!e5.
Se ¡,uede lndulr en loi envio! ce<tlflc�dos el carocter de URGrNCIA. hte produc!o ganmllla, ademá> de lo
onterlum,ente ln�lc;,do:la m��lm) u1gencla en él tntamlcnto dQ los envfos.
O $�•"1ilw Miclonil<i Jn,J;ilto /1�m,m1
0 StMdoJAdldon,luJnti!lo 1nt•m.1don�l

l'll!le9\fü¡¡ w CiJrrn ce11Wc:uda !m1,1m.du11n!

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 15/20), la Mesa
Electoral (contravenint el criteri que havia adoptat en el transcurs del procés electoral
i en processos electorals anteriors, com es 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 (l1ttps://suoport.packllnlccom/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 "flMJ:LgJ.te no es un envio certificado. puede recibirlo un
tercero, no necesariamente el destinatario del envío".
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Comfl_rabante de entregif!

Comprobante de entrega digitalizaido sin coste adicional. Este documento sólo
puede ser solicítado por el ordenante del servicio.
., Dado que no es un envío certificado, puede recibirlo un tercero 1 no
necesariamente el destinatario del envío.

Ir at 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, asseguranc;a basica, trac;abilitat online i dos intents d'entrega), no és
posslble admetre'ls al procés electoral sense contravenir frontalment les normes
establertes pel 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 enviaments certificats
(cartes certificades) amb altres serveis de Correos diferents, simplement perque 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 l'anul·lació de ['Acta 14/20 escrutini-esmena així com
també de la Resolució 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 (la inicial) d'escrutini final i proclamació de candidatura
guanyadora.
SlSENA.- LA DEClSIÓ 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 avanc;at i es va al-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 mitjanc;ant serveis diferents de la carta certificada, és
una decisió que la Mesa Electoral del COIB ja ha pres en el passat perque és !'única

10

que resulta coherent amb els seus Estatuts í amb el príncípí d'ígualtat que s'ha de
garantir a tots els electors.
Tal i com consta a l'Acta 09/11, que es va adjuntar a la ímpugnació 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 situacíó que la descrita en la present ímpugnacíó, í es va resoldre a cordant
no atorgar valídesa a:
Els envlaments efectuats mítjan�ant carta urgent nacional no certificada.
Els envíaments efectuats mítjan�ant postal exprés no certíficat.
Els enviaments de sobres agrupats, no certíficats de manera individual sínó
mítjan�ant una única certífícacló conjunta.
Aquesta decísió, com diem, és coherent amb el que es va decidir en el present
procedíment electoral í que va donar lloc a !'Acta 14/20 d'escrutlní.
Aíxo suposa que, per raons de seguretat jurídica, la Mesa Electoral hauría de seguir
el críteri que en el seu dia ja es va imposar, dones en cas contrarí estarla anant contra
els seus propis actes, la qua! 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, procedeíx l'anul•lació de les Actes posteriors a
l'Acta 14/20 inicial, i continuar amb el procediment de conformitat amb el contingut
de l'Acta 14/20 d'escrutíní final í proclamació de candidatura guanyadora.
SETENA,- MANCA DE CUSTODIA DELS SOBRES AMB ELS VOTS PER CORREU
EMESOS A TRAVÉS DE CORREOS EXPRÉS I IRREGULARITATS EN L'OBERTURA
DELS MATEIXOS.
La Resolució de 26 de febrer de 2020 que va donar lloc a les actuacions del següent
28 de fe brer i a l'Acta 15/20, que és objecte de la present ímpugnació, 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 sobres 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 llores, fet aquest respecte del
qual aquesta partes reserva tetes les accions legals oportunes, en qualsevol ordre
jurisdiccional.
Com és logic, aquesta circumstancía impedelx 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 l'Acta 14/20
d'escrutinl, 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
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Exprés ni el nombre d'aquests, circumstancia que, al seu torn, impedeix coneixer si
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 día 24 de febrer.
I el "sumum" deis desproposits culmina quan, després de la decisió de la Mesa
Electoral de procedir a l'acte públic acordat a la resolució 02/20 de 28 de febrer de
febrer, i en el moment de procedir a realitzar el recompte, es constata que els sobres
que han arribat a través de "Correo exprés" no compleixen els més mínims
estandards materials per donar-los per valids: No hi ha constancia fefaent de quants
sobres hi havia; estan malmesos; estan tancats amb cinta adhesiva (que
comunament es coneix per la marca "celo") que no se sap qui l'ha posat, quantes
vegades s'ha obert i tornat a tancar previament a aquest acte; ... I tot aixo en
presencia deis representants de les tres candidatures, i fins i tot davant del Notari
que és cridat expressament per aquest acte (Notari Sr. Miquel Tarragona Coromina),
del qua! aquesta part encara no disposa de la corresponent Acta notarial. I tot i així,
i malgrat les protestes expresses i explícites d'alguns deis Interventors de les
candidatures participants, la Mesa Electoral decideix continuar endavant l'acte de
recompte i escrutini que culmina amb les Actes 16/20 i 14/20 escrutini ampliació que
decideix la proclamació de la candidatura INFERMERES2020.
Com es pot veure en aquestes Actes, les Interventores de les candidatures Som
Garantía i EL COIB ets TU van fer diverses manifestacions de rebuig i protesta contra
l'acte que estava duent a terme la Mesa Electoral.
Així dones, ja sigui per que e/s sobres amb els vots per correu emesos a través de
Correos Exprés han estat sense cap tipus de custodia, ja sigui per /es deficiencies
materials deis mateixos que s'han posat en evidencia anteriorment, no hi ha dubte
que no poden ser tinguts en compte en les eleccions a la Junta de Govern del Col·legi
Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona de data 24 de febrer de 2020, i per tant
la decisió de la Mesa Electoral que e/s té en compte i que recolza la proclamació de
la candidatura INFERMERES2020, no és ajustada a Dret.
Per /'exposat,
SOL·LICITO que tingui per presentat aquest escrit i per impugnades "ad cautelam"
les Actes 16/20 i 14/20 escrutini ampliació, de 28 de febrer de 2020, mitjanc;ant las
quals es decideix proclamar de forma definitiva la candidatura INFERMERES 2020, i
en base a les al•/egacions contingudes en aquest escrit, procede/xi a deixar-les sense
efectes i a continuar amb el procediment de conformitat amb el contingut de /'Acta
14/20 (inicial) d'escrutini final i proclamació de candidatura guanyadora en favor de
la candidatura SOM GARANTIA.
Barcelona, 28 de febrer de 2020.
Signat: Margarita Esteve Ortega
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CARTA CERTI FICADA
Código env io/ Codi d'envlament:
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MESA ELECTORAL COL LEGI ENFERMERIA D E BARCELONA
PUJADES 350
080 1 9 BARCELONA

MARGAR ITA ESTEVE ORTEGA

4,90

Acepto las condiciones de servicio y conozco I s ro icclones que se aplican al envio de mercanc!as pellgrosas

Accep\o I cona o fes condiclons da serve! i tes r1.1stricclons qua s'apllquen a l'envlamont de mercedarias

CONDICIONES G ENERALES DEL SERVICIO
Las sl gulenles condi ciones serán de aplicación al servici o contratado, cuyo mlmaro aparacé en el presenta conlreto.
Al confiarnos su envio, usted las acepta en su propio nombre o en el de cualquier otra persona que pudiera tener lnlen'ls en el envio indopandlenternente de s\ firma o no en este albarán NO
NEGOCIABLE, Nuaslros términos y condicionas son aplicables a c,1alqulor otra compañia cuyos servicios ullllcemos para \a recogida, transporte o entrega da su anv!o, l;ste albarán seré válido
para Correos, una vez que so !e haya entregado a usted o a su agente al Jusliílcan\a da admisión del envio
1.- Obligaciones del remltonle
1, 1 ,- El f(lmlttin\o respaia el ctu11p1¡rn1 anlo 1fo. Ja normaUvn <1plicable vigenlo t1n malotin de morcanclas f83lfingldirn y ptohlb]da'i, paw ill !mnsporlé por Corr11os, E.! r1m11lonta sa /lal':a ft'!Sponsable diJ
las consec1_1encl11s que·cle una daolaraclón lnr;Orrticla, incompleta, faJsp o f1audule11ta concernlanta al onvlo o tr una parle da cualquiera da ós!o, pudlota derivarse ! oxoneranda e Correos de
cl. lalqu!Br rnsponsa blllda<I. CORREOS informa qua on los c1;1sos togalme nta·astablecldos las autorldade.o compe\onte, pu-dn'rn abrir a ir¡specclonar un enylo uln rio!llloBolón provfa al reml1onle,
1 .2.- Todos• los anvlos cumplen los requisitos. de dlmon�lonos, poso y aconPl�lonam!ento <Jua deben reunir para su cl.'lrrer,la circuJech'in (pi.ledo consllllar o.Slos reqtll altoE on !n pógina web
www . correos.as, en cua1qular oficina do Correos o a 1ravés dol !elófOno da atvnclón at cllonle 900400004), Correus:no admmro· onvlos 1;1.b!ar1os 1 sln embalar, !n�urii:!ontomento protegldos O m'¡ uolloa
cuya forma y contenido conlleveri un riesgo de causar darlo a las personas o las cosas.

2.- Régimen de Re sponsabilidad

Serán por cuenta del 'remitente los darlos y menoscabos sufridos durtJ.nle 01 trnnsporte y hasta la enlrega por caso fot1uito, fuor,;u mayor o naturaleza y vlclo propio de las cosaG. Caso de productos
perecederos, no sa Indemnizará por la pérdida o deterioro de los.mismos éon10 consocuencla de la acclón temporal, s1 111 entrega del anvlo S!'I produce dentro del pluzo garantizado, sag\ln
productos qu e as! lo contemplen. Correos no indemnizará canUdad alguna cuando el envio esté contemplado entre los excluldos para circular por Correos. Tampoco lo será por danos
consecuenclales o exlraord!nar!os, ni por lucro cesante o cuaJquíer otra pórd)da lndlrec!a qlla se deriva del extravJo, dat'lo, retraso, entrega Incorrecta o no entrogn de su envio .
2.1,. Las garantlas rela!!vas a IB pérdida, sus!rat.clón, doler!Oro o Incumplimiento da los pla?.OS de entrega del producto contratado so aJuslsrM a las condltlones y cwmUa fijadas (puede consultar
astRs garanlfas, condiciones Y cuan!las en la pHoina ,\veb www.correos.as. en cualquier -o!lclna dEI Correos o a frevés del teléfono da atunclón ar c!!enlo- 900400004)', Estas condlclonos estarán
sujetas ·a las caracterlst!cas propias de cada produclo.
Reembolso: S1 la lncidanc la so- produce con anterioridad a la entrega del envio al desUnatario, la Indemnización será ra determinada para el producto al qua acomparla , En al supuesto de pérdlda o
suslracclón do !a canUdad procedente da reembolso a pagar al romltenla, Correos procederé a la devolución de dicho Importo,
Valor declarado; la !ndomnlzac[ón será por importe del valor qua se haya asegurado (hasta un rnéxlmo de 3,000 euros). Seguro: En caso da slnlos!ro se indemnizará por la menor do las siguhmtes
cantidades: 1) por el va lor declarado, 2) por reposición del objeto extraviado: y 3) por reparación del objeto dai'iado. la cobertura eXc!uya el dolo, derrames ordinarios, pérdida de pesoNolumen por
merma natural y uso y desgaste do los bienes debidos a vicio propio.
2 2.- Raclarnac!onas: Si desea presentar una raclamaclón por pérdida, daño o retraso do su envio, daborli efectuarla en cualquiera de nuestras oficinas, llamando al 900400004 o a través da
Internet (W\Vi',l .-corroos. es). Correos. consld�ra que el envio se ha anlreg!ldo en buen es!ado, a menos qua o! desUnalarlo 110ya hscho constar sus reseNas en nuBslro albarafl da-enlroga, en caso de
darlos y/o pérdida parcial a lu rocapclón dal envio. las raclamaclone-s deberén sor formuladas dan!ro de las condiolone!l,y plazou méxlmos y m!nlmos es\abtecldos para cada pmdllclo, ·(PI.Jade
consultar estos plazos en la páglna web www.correos.es, on cualquier oflclna de Correos o a través del teléfono da atención a! cliente 900400004)
3.- CLÁUSULA RGPD
Sus datos da carácter personal sarán Iralados por CorrBos para !as siguientes flnalldadas:
1 , Para proce der a la pre stación del servicio contratado
2, Para dar cumplimiento a las obligaciones legales a!ribuldas a Correos lo qua puada Implicar su comunicación a AAPP y tribunalBs a lravés de !os cauces legales ostabJecldos
3. Para raal!zar estud!os ostadl slicos {prevla anonlmizaclón) y encuestas da saUsfacc!ón, por lanar Interés JogHlmo en mejorar nuestros servicios,
Para el desarrollo de estas finalidades, sus dalos se conservarán el plazo necesario, siendo, posleriormanto, bloqueados y elimlnados una vez hayan proscrito las acci ones derivadas (5 años para
la mayorla da acetonas civiles) ,
Puede revocar su consanUm!enlo y ejercitar sus derechos de acceso, rectmcaclón, supresión, oposición, limilaclón al tratamlan1o o portabilidad en la dirocclón Indicada: Vla Dublln, n� 7 2B042
Madrid o en el e.mail deracllos.protecclondatos .correos @correos.com. Asimismo, puede Interponer una reclamación ante la AEPD si considera conculcados sus derechos.
Puede oblener más información, solicHlindolo en ventanilla.
4_- Ley y Jurisdicción
la loy aplicable seré la esparlo!a y la jurisdicC!ón la da los Juzgados y Tr!bunal es de la capl\al de la provlnc)a de la Plaza donde so admita el envio.
Para cual quler duda solicite lnrormaclón.

CONDICIONS GENERALS DEL SERVE!
Las condlclons sagOenls s'ap!lquen al sorvel contrac!al, el ntimero del qua! aparnlx a l'aquasl contracta.
En con_l_W-nos at vostre envlamon!, le� acc,;iptau en el vos1rn pwpl norn o en-e!-da quobiovol al!m persona quo pugul lenlr lnleréo en l'env!amenl, lndependenlment da si signa o no aquast albaré
NO NEGOCIABLE. Els noslr«B .tarrtHI SC I concfldons &ón 11pl/ct1btes a qualsavol altra cornpanyla da la qua! ull/ilrnni els sei:vels par a la raco!llda, transport o [[lurament del vos1re anv/amenl. Aquasl
11füuril ós vélfd par n correos un cop S'é vs hagl ll[urnt, pers·onn!manl ti al vostre ogent 111 Justmcant d'admlssló de l'envlament.
f • Obllgac!ons del remltent
1, 1-- El ramllanl rtispec.hi o! ,::ompllmenl do la normativo apltcab/o Yigent en matc'!ria do mercedarios roslrlngldes·I prohlbldFJiJ par al trennpor! emb correos El remiten! es nl.�ponsabllllla do tes
consr;qOétlcles quo pugu!n dorivar d'un·a declaracJó incorréc:ta, !ncompléla, f.;laa o rrauduletila rolati\/a a 1'envJamen1 o n una p.art d'aquesi, fo\ qua exonera Corr1;1os de quaJsovol resporuobil!lat Alxí
mato,�. manlfas!a, decfara I geranlelx qua hn lnro1mat el desllna1::irl do!11 LWpécles cMllnguts en aquest documont I oblíngul !a sovil nuwrllzacló p<1r íacil!!er los tlodos quo figuren on equesl
d□cumon! a CORREOS par n Ja prnslncló di,! seivel postal soHicil.ii, CORREOS !oíorma qu□.·en els· casM establorli;: tegelment, les nutorlta!s QOnipelants poden otir!r 1 !m,pocclonar un envlamenl
sense no!i/lcaoló prévla ul rnmHonl.
1.2.· si et produc10 contrac\al és un paquet, el rnm!tonl es ffl cérreo cm to(es fes doiipalle.!i qua grnvln ol peque! reio1na1 a Qrigen, flns i to! si datetm/lia abandon(lr-lo:
1.3.- Tols 0111 enVlamenls campf8b(en ols roq1risUs pel que /8 a les dlm1msl□f16•, el pes í €!. concilclom1rnent que han do compllr par a la s1m1 corre ela c11cutacfó (poda u cunswllar aquests requlsl!s a la
página web www.correos.es, a qU(llsovol oílc!na de Co1reos o a lravós del leJófon d'ahmcló al cilent-900400004), Com109 no admol onviamenls oberls, !J/.lnso embalar, quo no vag!n prou protagtts o
de forma o contlngul qua comportin un r!sc de causar danys a personas o coses,
º

2,· Réglm de Responsab 111tat

Són a &omplo da! remltant els {!anys I m(lnyscaptes pallt� duron! el tran6pori I ílnll al llluramonl, per ca.s lo1tuíl, rori;;1 major o natura/esa I vio\ propr de les cosas. En cas 1Je productos penbles, no
s'indemnllza par la p�tdua o dalerloracló d'equesls com a conseqMncln da l'nccj6 temporal. si e¡ llluramenl ae la.tremes□ os produe/)( úlns del termin! garnnm. aegons productes quo -alx( ho
pre11egin. Corrnos no lnd1m1n)t1.a cop quenrnet quan !'on11lamen\ esta pr!!'ll6! on!ro e)� exclosos de r.lrcu!acló per Correos. Tnmpoc s"lndemnil;:a per danyo conseqüon1-la!s o oxlraordinaris ni por
lucre cossanl o qualsavol al!re pérdua lndlrac!a qua es derivl dé la plirdua, drmys, relard. llluram1,n1 incorre'cl.e o 110 U1uramenl del vo!U(o envi,1man1.
2,1.- Los goranlles relallvl!s a la p�rdun, oostraccló, deterlommon\ o incomp!lmenl deis lérmlni& da 11/warnent del producto r;onJractal s'ojuston a le.� r.ondlcfans l qu;inlilels fix1ufos {podo ti t:-011sultar
11quo�lcs g¡1ren!!as, conúlc!on1:¡ 1 quanlUnls a la péglna W!lb www, corroos,es , e qua!savol of1r)n:3 de Correo.'l o □ lravóS del !eléfon d'Qt□ncló a! cl!enl 900400004) Aquéstti'S condlclo ns eslan
suhjac!es a les carMtorlli!lquos próplos de calla producto. P,¡r ars víllo1s afegils sogOonls (reembornamen1, '-' 111or declaro! 1 asseguran�a), consullou e!a_producles J poTsos que oli; adrrteten.
Rooinborsamenl: Sí 111 lncldéncla es produalx amb an(o1lo1!1□1 al /lluraman! da l'env!amonl al dosUrn11ari. la /nd.enmll;;;¡,;:;ó él: lo de!ermlnt1d¡¡ par al producle al quoJ aco01panva. En ol supósU da
p�rdua o soslraccló dé la q1.lfl11tllot procadan1 del reemborsnmonl quo �·h.i de pagor ol rom11onl. Corraos procodob: o la devalucló de !'1rnpor1.
Valor declonil: 111 ttl'.1amnJtl8Cló és per impon dol valor r¡ue s'lmgl flMl!gUrfl! (fins o un mákHrt da 3.000 o uros),
Assoguran<;a: En cas da sinlWe, s'lmromnllza la menor de tas qLlnnlllals segtlan1s· ·1) o! valor declara!; 2) la raposicló de l'objecle ax!ravlot, 1 3) la raparacló da l'objecte malmés, La cobertura exclou
et !mu, v11ssomonls ordlnarls, pé-rdua de poatvoh1m par mJ,wamanl muurol I ús L dosgas\ úeJs béns o r.ausa do V/el propl.
2,2.- Raclamadons; Si vol e u prásentar una reclamacló on cas da pó1dm1, danys o 101arn dal vo�lra envlamen1, heu d'efoctuor-ta a quatsevol de les nostras oficinas, lrucant al leléran 900400004 o a
través d'1n1omo! (w�r,v,correM,eS), Correos consldora qui! 1a lra111asa s'ha lllum! 1Jn bon asta!, a menys quo el des1fnalarl hagl fat cons1ar les savos reservas al nostre albara de lllllmrnent, an cas da
d11nys í/o pérdUII parcial, o la tt1capdó do !n lram1ma. Les rec!mnaclons s'hon 1fo rormul0r thr1s da los cond!c!ons I term!nls mtixlms J mfn!ms (podeu consultar aquasts termlnis o la péglne wob
\','WIV.CQrreos.os. en qualsovol oílclna da CoTTaos o a lravés ú11I le!éfon d'utonc!ó a1 cUenl 9□0400004).
3.• CLÁUSULA RGPD
Les saves dades de caréc!ar per$OnaJ.seran 1tac1ades par Correos por a les finalí\ats segOan(s:
1 .Per procedlr a la pros ta.ció do) so1Vel conlraclal.
,!.Par donar carnpllman1 a les obJlgnclons legals atr!buHies a Correo:;. nixó poi Implicar la seva comunlcac/6 a AP ! lflbunals a lravós de les vJas loga!s astablertes.
3.Par ree!ltzar a11lud!s ostad/sHcs (ptóvJa anonlnl!lzaoló) 1 enquaMes do salisfaccl6, par lenlr Interés legl1Jm e ml»orar a!s nostras 6orvels.
Par al desenvo!uparnent d'equos!os finnlltets, les �evM dados es conse!VE1nin ol tern11nl necass11rl, sen! bloque)ades I el!mínndos p0s!e1!ormo1H, un cop hagln prescrll las acclons derivadas (5 anys
por a la majarla d'accions clvlls).
Poi revocar el _seu consenUment ¡ oxorclr eJs saus drets d'accés, roc1incac/ó, suprassló, oposlcló, l!milació al lrncJamenl o portabUilal on l'adro',!'.l Indicada: Vla Oub!ln, n• 7 28042 Madrld o en el
correu eleclr(mlc derec!10B.pro1acciondatos,corraos@correos.com , Alxl mate!x, pal fnterposar una reclümacló davan1 !'AEPD si considero 0011cu1cals a/s sous drets.
Pnl oblenlr més lnfom1acló, so[·l!Cllant-ho on fines1reto,
4.- Lfal 1 /urlsdtcció
La Llol aplicable és l'ospanyola ¡ la Ju!lsdlccló la dais Jutja!s i Tribuna!s de la capital de provlncfa de la Plat;a on s'admetl !'en\olamenl. Par a qua!sevo! dubte, sol llcllau lnformac!6,

