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PORTADA ACTUALITAT ESPORTS ECONOMIA OPINIÓ CULTURA
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Advertint que calia votar presencialment.

Un jutge de Girona admet una querella per frau 
en els comicis sindicals dels Mossos 
Els sindicats SPC i CAT acusen el SAP-UGT de captar vots per correu a canvi de regals i fer les sol·licituds 
en nom dels agents  

 10:42   VOTI AQUESTA NOTÍCIA     
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E.PADILLA  El jutjat d'instrucció dos de Girona ha 
admès a tràmit una querella interposada pel sindicat 
CAT dels Mossos d'Esquadra i en la qual s'acusa un 
altre sindicat, SAP-UGT, de comprar vots de cara a 
les eleccions al Consell de la Policia, que se celebren 
el proper 25 de juliol. Suposadament, el SAP-UGT 
estaria animant la gent a votar per correu i s'oferiria 
per gestionar la paperassa que aquest fet suposa. Si 
els agents s'avenien a prestar les seves dades 
perquè el sindicat enviés la seva papereta (aquesta 
seria, òbviament, la del SAP), rebien un regal: un 
paquet amb una llanterna, una funda de pistola, una 
clau de manilles, una navalla i una eina per tallar 
cinturons de seguretat.  
 
"Tenim testimonis directes d'entregues de regals a 
aparcaments de la comissaria i als labavos", explica 
el responsable del SPC David Miquel, que juntament 
amb el CAT han denunciat el presumpte frau. El vot 
per correu ja presentat, exposa el responsable 
sindical, s'ha disparat fins assolir el 40% dels cens 
dels votants a les eleccions al Consell de la Policia: 
6.200 agents han enviat ja la seva butlleta a través 
del servei postal. La xifra és molt més elevada que 
en els darrers comicis sindicals, afirma Miquel. Pels 
responsables del SPC i el CAT, el fet que gairebé la meitat de la plantilla dels mossos hagi triat votar per correu 
ja és quelcom que crida l'atenció, quan de fet és quelcom que només es preveu de manera excepcional i quan 
l'agent no treballa aquell dia, explica Miquel. Però, sobretot, veuen mala fe en la suposada entrega de regals. 
 
Per la seva banda, el SAP-UGT, que és el sindicat majoritari entre els Mossos d'Esquadra (tot i que és difícil de 
dir quin és el sindicat que té més afiliats en nombres absoluts, ja que molts dels agents s'apunten a més d'un 
per poder fer molts cursos i acumular punts de cara a un trasllat) desmenteix, en un comunicat penjat al seu 
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web, les "gravíssimes acusacions" efectuades pel SPC i CAT. "L'SPC està acusant de delicte electoral per 
compra de vots quan l'únic que s'està fent és recollir sol·licituds de vot per correu", argumenten des del sindicat 
vinculat a UGT.  
 
Des de les files de les altres entitats sindicats adverteixen que això ja és una irregularitat, perquè les sol·licituds 
les hauria de presentar cada agent de manera personal a Correus a l'hora d'enviar el seu vot. També les 
administracions de les comissaries, on els agents demanen la documentació per sol·licitar el vot per correu, 
"hauran de donar explicacions", indica Miquel. Segons els sindicats denunciants, eren els mateixos enllaços 
sindicals del SAP-UGT els qui, amb les dades dels agents a la mà, demanaven la documentació. 
Posteriorment, ells mateixos enviarien el vot per correu en nom dels agents. Aquest diari es va posar ahir en 
contacte amb diversos responsables del SAP-UGT, però no van manifestar-se sobre l'afer.  
 
Votar en persona  
 
La querella, on s'atribueix a almenys quatre membres del SAP -UGT un delicte contra la normativa exposada a 
la Llei Organica de Regim Electoral General, ha estat presentada a Girona pel sindicat CAT, mentre que l'SPC 
ha interposat a Barcelona un contenciós administratiu. A més, per part dels sindicats denunciants, s'ha 
sol·licitat a la Mesa Electoral Coordinadora, òrgan suprem del control dels comicis sindicals, que el proper 25 
de juliol tan sols s'escruti el vot presencial, i que les butlletes arribades per correu es deixin a banda en espera 
de les resolucions judicials. A banda, també s'anima els agents a votar presencialment encara que hagin emès 
vot per correu; la butlleta dipositada en persona a l'urna anul·laria l'altra i donaria més validesa als resultats 
electorals, argumenten des de l'SPC. Tot i la polèmica, però, de moment els comicis continuen amb normalitat. 

Anuncios Google

Mosso d'Esquadra 2012
Inici de nous grups Presencials. Resultats garantits. Informa't www.OposicioMossodEsquadra.com

Cursos Gratis del Inem
+260 Cursos Gratis (Subvencionados) Apúntate a hacer Cursos Sin Pagar CursosGratis.eMagister.com

+330 Cursos Gratuitos
Consulta cómo formarte Sin Pagar con Cursos y Centros Subvencionados Gratis.SoloCursos.net
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Comenti aquesta notícia
  Enviï'ns des d'aquí el seu comentari

Text:

Nom:

Correu electrònic:

 Declaro que he llegit i accepto les condicions exposades a l'avís legal  

  ENVIAR COMENTARI
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