RESOLUCIÓ DE LA IMPUGNACIÓ DE LA MESA BUN1 DEL MUNICIPI DE
BUNYOLA, DE LES ELECCIONS PRIMÀRIES DE MÉS PER MALLORCA AL
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS I AL CONSELL DE MALLORCA.
Avui dia 27 de novembre de 2014, a les 18h, reunida la comissió de primàries
de MÉS per Mallorca amb la presencia de tres dels seus quatre membres i per
unanimitat dels presents, emet el comunicat següent:
ANTECEDENTS
La mesa del municipi de Bunyola, d’acord amb les instruccions emeses per la
Comissió de Primàries, va establir com horari electoral el comprès entre les
10h. i l les 13h.
El 15 de novembre, data de les votacions, la Comissió de Primàries va rebre
sol·licitud per ampliar aquest horari de 19h a 20h.
Aquesta petició va ser resolta favorablement i per tant , autoritzant l’ampliació
horària, indicant que la mesa ho havia de comunicar als seus membres.
Posteriorment la senyora Xelo Pou Palou, al tancament de la mesa, fa constar
en acta el següent:
“S’ha obert en moment no marcat a l’horari, haviem quedat que no s’obririen ni
portes, ni urnes i he arribat a les 19.45h i m’he trobat obert amb urnes obertes i
gent votant. Com a interventora o com vocal suplent, vull impugnar”
EXPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE PRIMÀRIES
La comissió de primàries, a dia 27 de novembre de 2014, exposa el següent:
1. La senyora Xelo Pou Pons no consta al document de la composició de la
mesa BUN1 com a interventora, sino com a vocal suplent, i per tant dóna com
a vàlida la seva actuació a la mesa com a vocal suplent, tal i com consta al
document M1 (Annex. Membres de la Mesa).
2. La comissió de primàries va autoritzar l’obertura de la mesa de 19h a 20h el
mateix dia 15 de novembre a les 13.30h, aproximadament.
3. La comissió de primàries va prendre aquesta decisió amb la voluntat de
donar més oportunitats a les persones per exercir el seu dret a vot, prioritzant
en tot moment el sentit democràtic del procés.
4. La comissió de primàries ho va autoritzar perquè era una ampliació d’horari,
si hagués estat una reducció d’aquest, no s’hauria autoritzat. A més també
es va tenir en compte que l’horari d’ampliació entrava dins els límits horaris
establerts, que eren de 10h a 20h.
5. La comissió de primàries assumeix l’error d’indicar al president/a de mesa
que comunicàs la nova obertura a totes les persones de la mesa, doncs ho
hauria d’haver fet la pròpia comissió i no la mesa en qüestió.
6. La Comisió de Primàries entén que aquesta errada no pot suposar la
impugnació de la mesa de Bunyola ja que va ser una decisió col·legiada i plural
basada en l’autorització expressa de la pròpia comissió.

RESOLUCIÓ
La comissió de primàries de MÉS per Mallorca resol el següent:
1. No acceptar la impugnació de la mesa de la senyora Xelo Pou Pons per
l’anteriorment exposat, i donar per vàlids els vots exercits a la mesa BUN1 del
municipi de Bunyola.
2. La Comissió de Primàries assumeix la responsabilitat d’allò que provocà la
decisió d’impugnació per part de la Sra. Xelo Pou Pons i per això demana
disculpes per no haver-la avisada dels canvis horaris en temps i forma.
A 27 de novembre de 2014
La Comissió de Primàries Mallorca

