A LA MESA ELECTORAL DEL COL ·LEGI OFICIAL D'INFERMERES i
INFERMERS DE BARCELONA

Paola Galbany Estragués amb DNI

, i domicilia efectes de notificació
, tel
actuant en nom i
i adrega electrónica,
_ _
representació de la candidatura "INFERMERES 2020" en les eleccions a la Junta
de Govern del Col·legi Oficial d'lnfermeres i lnfermers de Barcelona celebrades
el 24 de febrer de 2020, compareix i
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1.- Que en data 24 de febrer de 2020 es van celebrar les eleccIons a a
Govern del Col·legi Oficial d'lnfermeres i lnfermers de Barcelona.

Oaw:

11.- Que segons l'acta 14/20 d'escrutini de la Mesa Electoral signada el 25 de
febrer de 2020, una vegada efectuat l'escrutini del vot per correu i el vot en
persona, els resultats de les eleccions a la Junta de Govern del Col·legi Oficial
d'lnfermeres i lnfermers de Barcelona van ser el següent:
VOTS VÁLIDS DE CADA CANDIDATURA
PAOLA GALBANY ESTRAGUÉS "INFERMERES 2020"

1144

MARGARITA ESTEVE ORTEGA "SOM GARANTIA"

1154

NÚRIA CUIXART AINAUD "EL COIB ets TU"

647

111.- Que els Estatuts del Col·legi Oficial d'lnfermeres i lnfermers de Barcelona tot
i que regula el procés electoral en les eleccions a la Junta de Govern del Col·legi,
i en el seus articles 38 i 39 regula la designació de la Mesa Electoral i les seves
funcions, no hi ha cap article que reguli expressament el regim deis recursos que
poden interposar les candidatures proclamades contra l'acte d'escrutini efectuat
per la Mesa Electoral.
És per aquest motiu, que de conformitat amb la remissió legal que efectua l'article
52 deis Estatuts del Col·legi Oficial d'lnfermeres i lnfermers de Barcelona, al
regim electoral general de l'Estat, és a dir a la Llei Organica 5/1985, de 19 de

juny, del Regim Electoral General, entenem que assisteix a aquesta candidatura
el dret de presentar contra l'acta 14/20 d'escrutini de resultats de la Mesa
Electoral de data 25 de febrer de 2020, la corresponent reclamació/ impugnació,
dins el termini d'un dia, de conformitat amb alló que disposa l'article 108 de la
LOREG, dones el contrari, és a dir el no poder presentar cap reclamació
/impugnació contra l'acta d'escrutini de la Mesa Electoral, comportaria una greu
vulneració deis drets que ens assisteixen.
11.- Que de conformitat amb l'article 108.2 de la LOREG, dins el termini d'1 dia,
es representa reclamació contra l'acta 14/20 d'escrutini de la Mesa Electoral de
data 25 de febrer de 2020, en base a les següents

AL·LEGACIONS

Data:

Primera.- Durant la jornada de votació presencial del 24 de febrer de 2020, a les
eleccions del Colegí Oficial d'lnfermeres i lnfermers de Barcelona, els apoderats
de la Candidatura lnfermeres 2020 varen manifestar, en reitereades ocasions, el
desacord amb la desició de deixar tora del procés i de recompte els vots rebuts
per correu certificat amb la modalitat "correos express".
L'article 44c deis estatuts d'aquesta corporacio professional diu literalment:
Article 44 Vot per correu Les col·legiades i els col·legiats podran emetre el seu vot per
correu amb les següents formalitats:
1. Des de la constitució de la Mesa Electoral fins a 10 dies abans de l'elecció, les
col·legiades i els col·legiats que desitgin votar per correu podran sol-licitar del secretari
de la Mesa Electoral certificació que acrediti que estan inclosos en el cens electoral.
Aquesta sol-licitud es podra efectuar personalment davant d'aque/1 secretari mitjam;ant
una compareixenr;a o bé, per escrit adrer;at per correu certificat al secretari de la Mesa
Electoral, signat per la col·legiada o col-legiat i acompanyat per una fotocopia del DNI o
carnet col·legial.
2. El secretari de la Mesa enviara la certificació, juntament amb les paperetes i sobres
destinats a la materialització del vot, per correu certificat al domicili de la col·legiada o

el col·legiat sol·licitant que consti en el seu expedient personal.
3. L'emissió del vot haura d'efectuar-se de la següent manera:
a) En un sobre blanc s'introdueix la papereta de votació doblegada.
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b) Aquest sobre s'introduira en un altre en el que també s'incloura la céitificació -=d:...::e'-'l=ª--Data:
inclusió de /'elector en el cens i la fotocopia del DNI o la del carnet col·legial.
c) Aquest segon sobre tancat s'enviara per correu certificat adre�at al president de la
Mesa Efectora/ del Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona amb l'aclariment següent:
«Per a les e/eccions del Co/·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona a celebrar el día ...».
El secretari de la Mesa Electoral adoptara les mesures que consideri necessaries per
garantir la custodia i seguretat del vot per correu. La Mesa Electoral habilitara un
registre independent d'entrada i sortida de la documentació corresponent al vot per
correu. Els interventors de les diverses candidatures podran supervisar les mesures de
custodia i seguretat del vot.
Entenem que la modalitat amb la que varen ser tramesos aquest vots tenen la
característica, a tots els efectes, de "correu certificat" i que compleixen amb el
que preveu l'article 44c. deis esmentats estatuts.
S'adjunta resposta de la directora de la sucursal de correus número 1 de Cornella
de Llobregat que ratifica l'esmentat anteriorment, així com la de la directora de
la sucursal 23 de l'Avinguda Madrid, 106 de Barcelona.
Un cop fet l'escrutini i, abans de la proclamació verbal deis resultats per part del
president de la mesa i de la redacció de l'acta i posterior publicació i, davant el
fet de no haver considerat les reiterades queixes manifestades pels nostres
interventors i alguns membres de la candidatura lnfermeres 2020 en reitereades
ocasions varem fer, davant del president i secretaria de la Mesa Electoral i deis
serveis jurídics, nova reclamació verbal per part de 2 candidats d'lnfermeres
2020 (presidenta i tresorer).
No veiem recollida a !'acta d'escrutini cap de les reiterades queixes, desacords
ni reclamacions amb aquesta decisió.
Segona Tenim coneixement que el dia 13/2/2020 a les 8:55h, una electora va
fer enviament de la sol· licitud de vot per correu enviat per correu express, que
va arribar al COIB el 14/2/2020 a les 13:48h. La Mesa electoral va acceptar
aquest enviament com a certificat i va emetre la documentació per a emetre el
vot per correu.
Per tot l'exposat, A LA MESA ELECTORAL
SOL·LICITA: que tingui per presentat aquest escrit, juntament amb els
documents que s'acompanyen, els admeti i en llurs merits, tingui per presentada
IMPUGNACIÓ contra !'acta 14/20 d'escrutini de la Mesa Electoral de data 25 de
febrer de 2020 i com millor procedeixi en dret i millor s'ajusti a l'objectiu de
defensar els drets de les persones que varen emetre el seu vot per correu per
aquest mija, acordi:

1 - Que s'incorporin les nostres reclamacions a !'acta oficial d'ecrutini.

2 - Que es revisi, davant de la presencia deis nostres apoderats, els sobres que
contenen els vots per correu emesos amb la modalitat certificada de "correu
express" i s'admetin com a vots valids.
3 - Que es validi la documentació que contenen, es procedeixi al seu recompte,
s'incorpori el resultat a l'escrutini final i es proclami, de nou, el resultat de la
votació i que s'invalidi !'anterior acta.
Signat
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Paola Galbany Estragues

Data:

Barcelona, a 25 de febrer de 2020
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PAQ24

El envío PAQ 24 de Correos Express es un servicio de envío 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:
Directora Suc 23 , Avd, Madrid 106, 08028 Barcelona.
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