COMENÇA EL JOC BRUT
DE LES ELECCIONS
Ahir ens vam reunir tots els sindicats representatius del Cos per determinar i acordar el
nombre, el tipus i la distribució de les meses electorals tal i com estableix el Decret
135/2003 en el seu article 11.2. Com ja ens temíem va resultar ser una altra representació
teatral de l’Administració per què NO es va acordar ni nombre, ni distribució, ni tipus,
estava tot determinat i pautat amb l’objectiu d’imposar-nos allò que segons ells havien pactat
anteriorment amb no sabem qui?.
Davant la negativa de l’Administració a recollir les peticions que els vam demanar
fonamentadament vàrem decidir NO SIGNAR la proposta de distribució de meses parcials
donat que no garantia la possibilitat d’emissió de vot d’un gran nombre d’electors/res.
Era fàcil, només vàrem demanar, per una banda, que es contemplés la possibilitat d’exercir
el dret de vot a la mesa on l’elector/a determinés en el cas d’estar de festa per tal d’evitar el
desplaçament, sovint massa llarg, fins la pròpia destinació. Per l’altra banda, la possibilitat
de muntar una mesa itinerant, tal i com recull el Decret 135/2003 en l’article 15.2. El motiu
és molt simple allà on hi hagi una gran dispersió d’efectius, sabem que operativament, com
ja ens ha tocat viure en altres eleccions ha estat impossible per part del comandament
d’autoritzar el desplaçament fins la mesa parcial assignada a tots els seus agents, per tant,
molts d’aquests no van anar a votar.
Creiem que és indignant que l’Administració com a solució de les nostres propostes faci
apologia del vot per correu coneixent els antecedents que hem viscut, creiem que és
indignant que s’obviï allò que està llegislat en un decret i més quan es demana
raonadament, i més indignant és que el decret publicat avui de convocatòria
d’eleccions 351/2011 CONCULQUI drets recollits en el decret mare, Molt Honorable
President vigili el que signa.
També creiem que és indignant Srs. del SAP-UGT que un representant sindical escollit per
defensar al col·lectiu i els seus drets, faci propostes de supressió de meses parcials quan
queden més de trenta destinacions sense mesa parcial.
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