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El “voto rogado” és només un dels
problemes del vot exterior
El 10N del 2019 s’han celebrat unes noves eleccions generals, en
aquest cas, “especials”, doncs eren repetició de les del 28A degut a la
manca d’acord dels partits per formar govern.
Això va provocar que, per primer cop, es posés en funcionament una
nova llei que deia que , en cas de repetició electoral, els qui van
sol·licitar el vot el 28A, no haguessin de tornar a demanar el vot.
Malgrat això, el percentatge de 
participació del vot exteriorcatalà
s’ha quedat en un 9.6%, mentre que la 
participació a Catalunya
superava el 72%
El % de vot exterior a Espanya es va quedar encara més baix; un 
6.8%
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Les causes, un cop més, d’aquesta baixa participació són variades, però
tenen un gran responsable; el 
VOTO ROGADO,que ha fet baixar la
participació del vot exterior d’un 26% a un 6% de mitjana.
Demanem, un cop més, la derogació d’aquesta llei infame que des del
2011 no ha fet més que desacreditar la democràcia espanyola.
Però el Voto Rogadono és, ni de bon tros, l’únic problema que han
d’afrontar els catalans de l’exterior
. En aquest informe us farem
arribar del gran forat negre del vot exterior; 
la manca de control amb
el vot consular, l’enviament de les paperetes, i el recompte
definitiu; un procés del qual no tenim cap control efectiu, ni cap
manera d’avaluar-lo.

1.- El vot als consolats
2.- El recompte als consolats
3.- L’enviament de les paperetes a la JEC i llur distribució
4.- El Recompte del vot exterior a Catalunya - 200 vots perduts
d’Hamburg
5.- La impossibilitat de saber si hem votat
6.- Iguals davant de la llei? el vot dels policies i guàrdies civils fora de
termini
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1.- El vot als consolats
Primer problema; perquè hem de posar el nostre nom al remitent del
sobre que entra a l’urna del consolat?
Les instruccions per votar al consolat són clares: “
Heu de tancar el sobre
adreçat a la junta electoral provincial i escriure-hi com a remitent, el
vostre nom i cognoms i la vostra adreça”
Ningú ens ha sabut explicar quin és l’objectiu d’aquesta instrucció,
ni el personal del cos consular. I creiem que manlleva greument un dels
requisits indispensables del vot; la privacitat.
Segons la Junta Electoral, “El derecho de sufragio es universal, libre,
igual, directo y secreto.”, cosa que queda totalment en entredit amb
aquesta mesura.
És ben cert que el personal consular no pot saber QUE vota cadascú,
doncs els sobres amb les paperetes estan dintre del sobre tancat, però
sí que identifica al votant de manera inequívoca
.
Res no impedeix que, durant el recompte del vot, el personal
consular identifiqui un o més sobres i no els faci arribar al següent
pas.
No estem dient que es faci; estem dient que RES NO HO IMPEDEIX.
I el més greu és que no tenim manera de saber si això passa, perquè no
tenim accés als recomptes, com es detalla a continuació.
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2.-El recompte als consolats
Un cop tancat el període/s de recepció de vots al consolat, presencials i
per correu, el personal consular ha d’obrir les urnes, fer el recompte
del total de vots presencials i per correu, aixecar acta, i enviar els vots a
la Junta Electoral Central per valisa diplomàtica.
Però hi ha moltes preguntes de les quals ningú ens sap respondre:

Que passa amb els vots per correu que arriben fora
de termini?
No hi ha manera de saber si el vot per correu adreçat al consolat
arribarà dintre del termini per votar. Això dependrà del servei de
correus local o de si el votant ha decidit GASTAR DINERS en fer un
correu urgent perquè les paperetes solen arribar a última hora, si
arriben, i per correu ordinari no arribarien a temps.
Donat que el recompte del vot exterior es fa a Catalunya TRES DIES
DESPRÉS de les eleccions, els vots arribats al consolat fora de termini
podrien perfectament arribar al recompte. Però no hi ha instruccions
precises sobre que han de fer als consolats amb aquest cas, ni tampoc
hi ha un criteri únic, com ens ha quedat palès en diferents consolats.

Quanta gent ha votat als consolats de cada país?
Una dada tan bàsica com aquesta és gairebé impossible d’aconseguir.
Si bé ALGUNS consolats publiquen a la seva web, l’escrutini del vot
exterior, NO HO FAN TOTS. I això és un problema greu.
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Sense aquesta dada, qualsevol manipulació resulta invisible.
No podem entendre el perquè alguns consolats publiquen els resultats
a les seves webs, i d’altres no. Si no tenim aquesta dada, no podem
comparar-la amb el TOTAL PER PAÍS que es proporciona al recompte
final, juntament amb el recompte per partits.
Considerem que és IMPRESCINDIBLE un recompte centralitzat,
obligatori i oficial de TOTS els vots rebuts al TOTS els consolats del
món, per tal de garantir la transparència del procés
.

3.- L’enviament de les paperetes a la
JEC i llur distribució: els 200 vots
perduts d’Hamburg.
Un cop més entrem en una fase sobre la qual no hi ha cap mena de
control públic. No sabem quants vots surten dels consolats, ni quants
vots arriben a Madrid per ser distribuïts a les Juntes Electorals
Provincials.
Si es perd una valisa diplomàtica (cosa que ja ha passat abans) NO es
pot contrastar amb dades.
És imprescindible mantenir un registre 
públicde quants vots arriben a
la JEC i com es distribueixen a les Juntes Electorals Provincials.
A banda d’això, en aquestes eleccions s’ha donat un cas de PÈRDUA DE
VOTS per errors en la distribució de saques amb vots.
Durant la distribució dels vots de les JEC a les JEP, s’ha donat un error
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del sistema de correus, i 200 vots de Barcelonins d’Hamburg han estat
enviats a la JEP de Madrid i a l’inrevés.
Es dóna el cas que el problema a Barcelona s’ha detectat a temps
d’enviar-los a Madrid pel seu recompte, però els vots enviats a Madrid
per error s’han detectat més tard, de manera que quan han arribat al
recompte de Barcelona, aquest ja s’havia acabat.
Així es detalla com a incidència en l’acta oficial del recompte de
Barcelona.

Per tant aquests vots s’han perdut inexorablement per un error de
correus
.
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4.- El recompte que es fa en les JE
Provincials (BCN/GRO/LLE i TGN)
El recompte definitiu del vot exterior català es fa tres dies després de
les eleccions, a cadascuna de les Juntes Electorals Provincials
catalanes.
De nou, hi ha una manca absoluta de control sobre el que passa durant
aquest recompte per les següents raons:
-
No tenim xifra oficial de quants vots arriben a cada JEP
. Aquesta dada
hauria de ser pública per poder-la contrastar amb els resultats finals.
- El vot exterior passa unprocés de validacióabans d’entrar en l’urna.
Aquest procés es fa perquè als consolats només recullen els vots, no
els validen, doncs no és una mesa electoral. En aquesta validació s’obre
el sobre i es verifica que contingui els sobres del congrés i el senat, el
certificat de vot i la còpia del DNI o passaport.
SI tot és correcte, el vot es fica en la/les urna/es per fer el recompte del
vot exterior final.

Però si la documentació és incorrecta o incompleta EL VOT ES
LLENÇA.No es considera nul, perquè 
no entra ni a l’urna
. Per tant no
hi ha cap constància de quants vots es descarten.
No es fa cap recompte d’aquests vots descartats
.
En algun recompte en què hem assistit presencialment, hem pogut
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verificar que, només a Barcelona, 
aquests vots “descartats” arriben
als volts del miler DE VOTS, només a Barcelona
.
Si bé aquest control és necessari, doncs els certificats verifiquen que la
persona pot votar perquè està correctament censada a l’estranger, és
imperdonable que no es faci un recompte d’aquests vots.
De nou, la manca de control fa que qualsevol manipulació sigui
indetectable.

5.- He votat finalment?
Després de tota aquesta odissea, resulta lògic preguntar-se si el vot
que un ha dipositat al consolat ha acabat comptant al recompte final.
Doncs l’única manera és enviar un email a la JEP que et pertoca i
esperar que et responguin, si és que et responen.
Això seria completament innecessari si, un cop mes, es publiquessin les
dades a Internet.
I això seria perfectament possible, donat que 
els certificats
s'escanegen per validar-losabans de votar. Seria perfectament
possible “marcar-los” com a “votat” i la gent podria consultar si el seu
vot ha entrat finalment al recompte o no a la web del INE, per exemple.
Quan hom fa la sol·licitud de vot, pot consultar l’estat de la seva
sol.·licitud a la web del INE, amb el seu nom, DNI i data de naixement.
Seria molt fàcil utilitzar el mateix procediment.
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6.- L’escàndol del vot fora de termini
dels policies desplaçats a Catalunya
Davant dels continus impediments que troben els catalans de l’exterior
per votar des de fa anys, sorprèn molt desagradablement les facilitats
que han tingut els per votar els policies desplaçats temporalment a
Catalunya per reprimir les protestes per la sentència als presos polítics
catalans.
Aquest col·lectiu de 2.800 policies va presentar una queixa a la JEC
perquè deien que no van poder demanar el vot anticipat per correu, i
aquesta va respondre que no era possible perquè s'havia de modificar
el procediment del vot per correu i no tenia habilitació legal per fer-ho
ja que 
donada la proximitat de la data de la votació,
faria
completament inviable que el vot arribés a temps per ser escrutat
.
La Jusapol va presentar un recurs al Tribunal Suprem, i aquest, en un
temps rècord, els va donar la raó i va obligar la JEC a rectificar
.
La JEC va crear també, en temps rècord, tot un 
procediment
excepcional de vot per correuperquè els policies poguessin votar
fora de termini, i els seus vots incloguessin en el recompte del vot
exterior.
En apenes unes hores es van fer les gestions legals, informàtiques i
logístiques perquè poguessin ser escrutades el 13N, tal com es fa
constar en les actes dels recomptesdel vot exterior.

Per altra banda, més de 3.000 militars espanyolshan pogut votar des
de l’exterior, sense problema, un cop més. Això suposa una participació
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dels volts del 90%o més (doncs el nombre total es una dada
restringida).

Al col·lectiu de Catalansalmon que ha viscut en primera persona les
ingents dificultatsper votar que tenen els residents a l’exterior ens
resulta intolerable aquesta diferència de criteri a l’hora de respectar un
dret elemental com és el dret de vot, 
en funció de quin sigui el
col·lectiu que ho reclami.
Diversos col·lectius, Marea Granate, la FIEC o catalansalmon entre
d’altres, han demanat repetidament facilitar aquest procediment i han
fet 
propostes per millorar la participaciódels ciutadans de l’exterior;
des de descarregar les paperetes i certificats per internet, a posar
paperetes i urnes als consolats.
Cap d’aquestes sol·licituds de millora ha estat mai escoltada.

El percentatge de vot dels catalans a l’exterior 
des del 2011esta en un
6%del cens.
...i a ningú sembla importar-li gens ni mica.

CATALANSALMON.com
Novembre 2019

CATALANSALMON - EL PROBLEMA DEL VOT EXTERIOR ÉS MOLT MÉS QUE EL VOTO ROGADO
Resultats eleccions 10N-2019
pàgina 11 de 11

