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COMUNICAT OFICIAL ELECCIONS CONSELL DE LA POLICA 2019 (I) 

COM ACTUA L’ADMINISTRACIÓ PER NO RECONÈIXER ELS RESULTATS 

ELECTORALS OBTINGUTS PER USPAC 

 

Tant a l’any 2011 com l’any 2015, altres sindicats representatius van denunciar per 

via penal i contenciós administrativa les eleccions al CME per frau en el vot per correu. 

Ara es farà el judici pels resultats de 2011 –que mai l’administració va aturar-; i pels 

resultats del 2015 –que tampoc va aturar- i va donar com a guanyador al SAP-UGT. 

 

De fet, tant és l’absurd, que les eleccions de 2015 es van anul·lar al 2017, però 

l’administració i els sindicat condemnat van allargar tots els recursos que van poder 

fins a repetir-les als quatre anys, com si no hagués passat res.  

 

Què ha passat ara? Doncs que les ha guanyades USPAC. Ara no continuen com al 

2011 ni com al 2015, sinó que perverteixen el Dret i les resolucions judicials per tal de 

pretendre aturar sine die un procés electoral.  

 

I com ho fan? Doncs de la següent manera: 

 

- En data 18-01-2019 USPAC va impugnar les primeres 996 sol·licituds de vot 

per correu, perquè es van fer sense constituir-se la Mesa Electoral Coordinadora 

i sense tenir ni data d’eleccions. Com es pot sol·licitar el vot per correu si no es 

té coneixement ni del dia de les eleccions? Per la MEC es va dir que tot 

correcte. 

 

- En data 21-01-2019 es va remetre correu electrònic a la Subdirectora Sra. 

Esperança Cartiel i a la resta de sindicats, posant de manifest les irregularitats 

en el vot per correu, tant les primeres 996 sol·licituds com el fet de la 

identificació davant els funcionaris habilitats. Contestació:  
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- En data 25-02-2019, després de recopilar proves de la il·legalitat que s’estava 

competent, es presenta querella davant el Jutjat d’Instrucció de Tarragona: 

s’havia detectat amb tota certesa que un delegat havia tramitat el dia 18-02-

2019 quatre sol·licituds de vot per correu davant una funcionària habilitada, 

sense que els electors s’haguessin identificats. Les sol·licituds de vot estaven 

signades per companys/es de Terrassa, Sant Cugat i Sant Quirze del Vallés, que 

mai havien comparegut a la comissaria de Tarragona per a identificar-se. 

 

- En data 08-03-2019, el Magistrat amplia la investigació a tota Catalunya perquè 

s’ha detectat que hi ha gent de Berga o Puigcerdà que ha validat el seu vot a 

l’Aeroport del Prat...  

 

 

Interlocutòria 08-03-2019 

 

- Malgrat ser clar i rotunda la interlocutòria i el requeriment, la MEC i 

l’administració tirant endavant i acorden fer el recompte del vot per correu el 

dimecres 13-03-2019 a les 8.00 hores del matí.  
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- La MEC (Mesa Electoral Coordinadora) comunica al Jutjat que continuarà amb el 

recompte del vot per correu, fet que a que el Jutge faci un “recordatori” el 

mateix matí del dia 13-03-2019 del requeriment efectuat en el següent sentit: 

 

 

Providència de 13-03-2019 

 

- Tot i així, el Departament continua endavant i sol·licita la presència d’un Lletrat 

de l’Administració de Justícia (Secretari Judicial) per fer el recompte: 

 

 

Sol·licitud 13-03-2019 

 
- Contestació del Magistrat: 

 

 
 

    Providència 14-03-2019 
 

- Veient la intenció descarada de l’administració de fer el que fos necessari per 

escrutar el vot per correu, o paralitzar tot el procés, es sol·licita al Magistrat 

que aclareixi si l’abasta de la mesura adoptada paralitza les eleccions. 

Aclariment al que contesta el dia 14-03-2019 en aquest sentit clar i rotund: 
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- Doncs com l’administració no pot computar el vot per correu sobre el que hi ha 

“fundadas sospechas de ilicito penal”  paralitza el desenvolupament de la resta 

del procés electoral i la proclamació dels candidats electes: 

 

Acta de la MEC 18-03-2019 

 

Quina part no s’entén que no es pot computar és el vot per correu?  

 

Quina part no s’entén que aquesta mesura no afecta al còmput del vot 

presencial ni al desenvolupament de la resta del procés electoral? 

 

Quina part no s’entén que la mesura de no còmput del vot per correu 

s’adopta precisament per a garantir la validesa de les eleccions?  

 

Quina part no s’entén que hi ha 4.625 sol·licituds de vot per correu sota 

sospita?  

 

Quin sindicat és el que resulta sempre beneficiat, i en aquest cas 

podent mantenir sine die 7 consellers en compte dels 3 obtinguts 

vàlidament i transparentment a aquestes eleccions? 

 

De veritat “la casa” farà desfilar pel Jutjat un a un a tots els sol·licitants 

dels vots per correu -incloent els caps- per a comprovar qui no es va 

identificar davant un funcionari habilitat, abans d’anul·lar tot el vot per 

correu i passar aquesta pàgina negra de la història del cos? 
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