
 

Benvolgut/ Benvolguda, 

T'agraïm molt la teva disponibilitat per a actuar com a representant de la candidatura 

de la CUP-Crida Constituent en les eleccions al Parlament de Catalunya del proper dia 

21 de desembre de 2017. 

D'acord amb les dades que ens has facilitat presentarem immediatament la sol·licitud 

per a acreditar-te com a representat de la CUP-Crida Constituent en les votacions 

presencials dels dies 17, 18 i 19 de desembre al consolat que ens has indicat. Rebràs un 

correu electrònic confirmant-te aquesta designació. 

Què necessitem? 

Recorda que necessitem: nom i cognoms, correu electrònic, telèfon i número de DNI o 

Passaport.  

Si has oblidat d'enviar-nos alguna d'aquestes dades, si et plau fes-ho com més aviat 

millor per tal de poder enviar les teves dades a la Junta Electoral Central en el termini 

més ràpid possible i, en tots els casos, abans del dia 9 de desembre. 

Per què ets important en aquestes eleccions? 

En les eleccions de 2015 la CUP amb el 10,3% dels vots (1.526 vots) va ser la segona 

força entre els catalans de l'exterior per darrera de Junts pel Sí (53,4%) i per davant de 
Ciutadans (9,7%), Catalunya Si que es Pot (8,3%), PSC (6,9%), PP (5,8%) i UDC (2,9%).  

La noticia negativa va ser que, fruit del desastrós sistema del 'voto rogado', únicament 

uns 14.000 electors (el 7,53% dels catalans residents a l'exterior) van poder votar en 
aquelles eleccions. Les forces sobiranistes van obtenir el 63,7% del vot exterior.  

Enguany el número de sol·licituds de vot, 38.835, permet suposar que hi haurà una 
participació molt més alta entre els catalans de l'exterior. 

 

Amb quina base legal nomenem representants de llista? 
 

No nomenem interventors sinó representants de llista d'acord amb la doctrina de la 

Junta Electoral Central (JEC) que es va establir en ocasió de les eleccions al Parlament 

Europeu de maig de 2014. Aquesta doctrina estableix únicament que: 

 

1. Respecto del procedimiento de depósito del voto de los electores inscritos en el 



Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en urnas en los Consulados, los 
representantes de las candidaturas concurrentes a las elecciones pueden designar 

representantes en dichos Consulados para que estén presentes durante los días en 
que debe producirse dicho depósito, conforme establece el artículo 75.7 de la 
LOREG (Ley orgánica de régimen electoral general), en su redacción dada por la 
Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero. 

 
Dicha designación, con los datos identificativos de los mismos, deberá notificarse a 

la Junta Electoral Central a la mayor brevedad -y en todo caso antes del …- a 
efectos de que por ésta pueda ser trasladada a la Dirección General de Asuntos 
Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

 
2. Se recuerda que la Junta Electoral Central, en sesión de 17 de mayo de 2011, 
adoptó el siguiente Acuerdo (expte. 321/253):  

 

"Esta Junta entiende que es razonable que en determinadas Oficinas Consulares 
pueda limitarse a dos los representantes de cada partido presente en cada 
momento siempre que se admita la sustitución de los mismos a lo largo de los tres 
días en los que es posible ejercer el derecho de voto en las urnas ubicadas en las 

Oficinas Consulares de acuerdo con el artículo 75 LOREG." 
 

En data 24 de novembre de 2017 la Junta Electoral Central ha ampliat aquesta doctrina 

fixant que: 

Asimismo, cabe recordar que, en relación con lo dispuesto en el artículo 75.8 de la 

LOREG, los originales de las actas que los funcionarios consulares deben 

cumplimentar serán enviados a la Junta Electoral Central. Además, la Dirección 
General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios 
deberá remitir copia de dichas actas a las Juntas Electorales Provinciales de 
Cataluña, pudiendo hacerlo por correo electrónico. 

La Oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en Madrid 
deberá poner a disposición de Correos los envíos de los electores CERA para su 

entrega en las Juntas Electorales en los tiempos que hayan acordado con dicho 
operador, de manera que estén a disposición de las citadas Juntas antes de las 8 
de la mañana del domingo 24 de diciembre de 2017. 

 

Per què et necessitem com a representant de llista al consolat?  

 

Així doncs, segons la LOREG, les candidatures poden tenir representants com a 

observadors durant el període de votacions presencials, és a dir entre el 17 i el 19 de 

desembre, en l'horari del consolat o secció consular. Al final de cada dia, aquests 

representants poden estampar la seva signatura al precinte de l'urna i tornar-la a 

verificar l'endemà al matí.  

Els representants també poden tenir presència durant la comptabilització final de la 

votació, rebre la informació (és a dir, saber quanta gent hi ha votat presencialment i per 
correu) i comunicar-la. 

Les tasques més importants dels representants de llista és verificar que no hi hagin 

manipulacions estranyes de l'urna a primera hora del matí (moment en que la presència 



al consolat és crucial.), que s'introdueixen correctament dins l’urna els vots rebuts per 

correu, i que un cop tancat el vot presencial el tercer dia, es faci acta del nombre de vots 

dipositats que s'enviaran per valisa diplomàtica a la JEC (Junta Electoral Central) a 
Madrid. 

Als consolats no es fa recompte de vots per partits com en una taula electoral a 

Catalunya. Els vots s'introdueixen en una 'saca' i des de cada consolat viatgen per valisa 

diplomàtica a la JEC a Madrid i des d'allà s'envien a les quatre Juntes Electorals 
Provincials. 

 

A posteriori, el recompte del vot exterior es fa, d'acord amb el que disposa la LOREG, el 
tercer dia després de les eleccions.  

Es a dir que enguany serà el dia 24 de desembre a partir de les 8.00 del matí a les 4 

Juntes Electorals Provincials.  

La CUP acreditarà també interventors per aquest recompte seguint el procediment 

normal davant la JEC. 

 

És molt important que els interventors de la CUP presents en el recompte del vot 

exterior del dia 24 tingueu l'acta final del nombre de vots emesos en el vostre consolat 

que, un cop ens el transmeteu (pel procediment que ja us indicarem), es verificarà que 
coincideixi amb el nombre de vots entrats a recompte a les 4 Juntes Electorals. 

L'experiència de recomptes del vot exterior en anteriors eleccions mostra que el cas 

d’introducció fraudulenta de vots no s'ha donat mai però, el cas contrari, el de 

'desaparició o pèrdua de vots' en el trajecte consolat-JEC-correus-Juntes Provincials sí 

que s'ha produït, arribant en el cas de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2010 a 
xifrar-se en 3.300 vots 'desapareguts' i mai trobats. 

Per tot això et demanem que assumeixis la teva funció amb la convicció de la seva 
utilitat i necessitat. 

 

Quines són les teves funcions com a representant de llista al consolat ?  

 

La teva presència als llocs de votació a l'estranger pot tenir molts efectes: pot ajudar a 

assegurar que els votants rebin suport als consolats si hi ha cap problema, pot fer 

avinent als consolats espanyols que prenem aquestes eleccions molt seriosament i que 

n’estem vigilant la transparència i pot posar de manifest davant del món el nivell de 

problemes que tenen els catalans a l'hora de votar des de l'estranger. 

Les funcions concretes a desenvolupar com a representant de la candidatura són:  

● Ser present al consolat en el període de votació, entre el 17 i el 19 de desembre en 

l'horari d'obertura del consolat (no podem dir-lo atès que varia de consolat a 

consolat). És el moment més important del dia atès que és quan es rep el vot per 

correu i s'introdueix a l'urna. 

 

● A la resta de la jornada, la teva funció és la d'observar el desenvolupament de les 

votacions i atendre els electors en cas de qualsevol dubte o incidència. 
 



● Prendre nota i comunicar als responsables de la coordinació de representants 

consulars de la CUP (pel procediment que ja us indicarem) si s'observa alguna 

incidència o situació fora de la normalitat.  
 

● Al final de cada dia cal signar el precinte de l'urna, de forma que ningú la pugui 

manipular durant la nit, i verificar la integritat d'aquest precinte l'endemà al 

matí a l'obertura d'urna. Si no us és possible ser presents en aquest moment del 

dia, assegureu-vos que els representants d'altres candidatures sí que hi seran. És 

un interès compartit i no hi ha d'haver cap problema en organitzar-se els horaris 

de presència entre representants de diferents llistes. 
 

● Finalitzat el període de votació al tercer dia, cal ser presents quan el funcionari 

consular expedeixi l’acta on es farà constar el número de certificacions censals 

rebudes; el número de sobres rebuts per correu, i en el seu cas, les incidències que 

s’hagin pogut produir.  

 

● De cada candidatura hi pot haver simultàniament un màxim de dos representants 

durant el dia. El nombre de representants que poden fer torns en un mateix 

consolat no està limitat.   

 

● Un representant de candidatura no és un apoderat o interventor, per tant no està 

previst que hi hagi una acta d'escrutini ni que s'hi puguin fer constar incidències.  
 

● Habilitarem un grup de Telegram de representants de la llista de la CUP als 

diferents consolats amb el telèfon que ens has facilitat i un formulari estàndard 

per a que ens comuniquis qualsevol incidència que trobis estranya. 
 

● T’enviarem un correu personal per a posar-te en contacte amb els altres 

representants de la CUP que hi hagi en el mateix consolat.  
 

Igualment, i a partir del dia 13 de desembre t'enviarem un model d'acreditació per a 

poder dur-lo, si vols, de forma visible quan estiguis al consolat.  

Per a qualsevol aclariment, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant: 

exteriors@cup.cat 

Gràcies novament per la teva col·laboració. 

Salut i República !!! 

 

 

 Assemblea de la CUP Exterior – Coordinació 

 

Mail: exteriors@cup.cat 

Web: http://exterior.cup.cat/ 

Facebook: https://www.facebook.com/CUP-Exterior-715118161941429/ 

Twitter: @CUPExterior 
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