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COMUNICAT OFICIAL ELECCIONS CONSELL DE LA POLICA 2019 (II) 

LA DGP + SAP-FEPOL INTENTEN PARALITZAR EL PROCÉS ELECTORAL 

PER PODER MANTENIR ELS SEUS 6 + 1 CONSELLERS SINE DIE 

 

El Jutjat d’Instrucció de Tarragona té oberta una causa penal contra els funcionaris de 

la DGP i delegats del SAP-FEPOL que han cooperat “suposadament” en els delictes de 

falsedat en document públic i prevaricació. 

 

Repetim: delegats del SAP-FEPOL i funcionaris de l’administració són 

investigats arreu de Catalunya per existir suficients indicis de delicte penal 

en el vot per correu, i en concret en no haver-se identificats els electors 

personalment davant els funcionaris habilitats. 

 

A tall d’exemple: han aparegut validades a la ABP de Tarragona sol·licituds de vots 

per correu de companys que resideixen i treballen a ciutats com Terrassa, Sant Quirze 

del Vallés i Sant Cugat, els quals no estaven a Tarragona el dia que es van 

“suposadament” identificar; o gent de Berga i Puigcerdà que ha aparegut la seva  

sol·licitud de vot validada a l’Aeroport del Prat sense data o sense signatura. 

 

Quants de vosaltres heu entregat la sol·licitud de vot per correu a un delegat 

i no ha anat davant de l’administració a identificar-se? 

 

De moment tenim localitzats a Tarragona gaire bé 200 que “suposadament” han 

actuat així, de totes les escales del cos, inclosos els caps, i amb els mateixos delegats 

implicats. Serà el SAP-FEPOL i l’administració qui hagi d’escollir entre permetre que 

desfilin per un Jutjat tots aquests companys o assumir les seves responsabilitats. 

 

Si no fos suficientment greu la situació, i malgrat tenir coneixement puntual 

l’administració de totes aquestes il·legalitats, en una resolució arbitrària es decideix 

aturar totes les eleccions perquè estan sent fiscalitzats els vots per correu. 

 

Per què no van fer el mateix amb les eleccions de 2011 que també estaven 

impugnades? I les de 2015? O per què no ho van fer en aquestes on estan 

impugnades judicialment i hi ha una altre mesura cautelar vers les primeres 996 

sol·licituds de vot per correu? 
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Malgrat la resolució del Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Tarragona que precisament 

ordena el no recompte del vot per correu perquè es pugui desenvolupar les eleccions, 

la Mesa Electoral Coordinadora accepta la petició del sindicat SAP-FEPOL, únic 

responsable d’aquesta situació, paralitza tot de forma arbitrària i els perjudicats són la 

resta de sindicats. I amb quina finalitat? Amb aquesta que podeu veure en un vídeo al 

twitter de la @fepol: continuar amb 7 consellers a l’escala bàsica (6 de les 

eleccions anul·lades judicialment de 2015 més 1 del conseller Toni Castejón que els ha 

cedit el seu vot obtingut per l’SME). 

 
 

 

El SAP-FEPOL obté 6 representants en les eleccions de 2015 que han estat anul·lades 

i condemnats juntament amb l’administració per haver vulnerat drets fonamentals, 

motiu pel qual s’han repetit ara al 2019. A aquestes eleccions té diversos delegats 

imputats per cooperadors necessaris en un delicte de prevaricació i falsedat 

documental, eleccions que han perdut tot i mobilitzar als afiliats com mai s’havia vist 

abans. Però no pensa en una altra cosa que mantenir la representació 

il·legalment obtinguda al 2015 -més el conseller Toni Castejón- mentre 

continuen investigats els seus delegats. Tranquil·lament. Sense ruboritzar-se. 

Com si no hagués passat res. I per arrodonir el despropòsit, ara diu que la situació 

“provocada per USPAC” (que els seus delegats hagin recollit el vot per correu sense 

que els afiliats s’identifiquessin davant l’administració) impedeix convocar el concurs 

d’ARRO que porta 5 anys sense promoure’s. “Olé tú”. 

 

 

QUI POT HAVER COMÉS EL DELICTE, ÉS EL QUE RESULTA BENEFICIAT 

SORT QUE SOM POLICIES... QUINA ABSOLUTA VERGONYA. 
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