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Un jutjat investiga funcionaris
d'Interior i mossos per presumptes
irregularitats en eleccions sindicals
Un jutge de Tarragona considera que alguns treballadors públics i delegats
sindicals podrien haver comès un delicte de falsedat documental

Un agent dels Mossos d'Esquadra de la divisió de Trànsit | Albert Segura

Un jutjat d'instrucció de Tarragona investiga funcionaris de la conselleria d'Interior i sindicalistes
dels Mossos d'Esquadra de per possibles irregularitats en el vot per correu de les eleccions del
cos d'aquest dilluns. Segons el jutge, hi ha indicis que apunten que algunes sol·licituds de vot per
correu van ser presentades per delegats sindicals i acceptades per funcionaris, tot i que la llei
obliga els electors a presentar les sol·licituds personalment. Per això, ha ordenat conservar les
peticions de vot per correu i recomptar tots els vots per correu a banda del presencial, per si
finalment els primers són anul·lats.
La querella va ser interposada pel USPAC que assenyala els delegats sindicals del sindicat
majoritari SAP-Fepol SEIME i SICME. Els querellants asseguren que delegats sindicats
d'aquests col·lectius haurien tramitat ells mateixos les sol·licituds de vot per correu al Consell de
la Policia de milers d'agents, amb la "connivència" de funcionaris d'Interior, que haurien "validat,
signat i segellat la matriu i el resguard del vot per correu com si s'hagués presentat
personalment l'elector" davant dels funcionaris. Això podria suposar, per exemple, que els
delegats sindicals no retornessin el resguard als electors, i fessin el que volguessin amb aquella
sol·licitud de vot.
El jutjat ha ordenat a la Mesa Electoral Coordinadora (MEC) i a la Direcció General de la Policia
que es conservin totes les sol·licituds de vot per correu de les eleccions, unes 5.000 segons
USPAC, i es posin a disposició judicial.
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Resposta de SAP-Fepol
En resposta a un comunicat d'USPAC, SAP-Fepol ha anunciat que presentarà una querella per
injúries i calúmnies contra aquest sindicat per haver-lo acusat de "corrupció". A més, el SAPFepol ha lamentat el comunicat d'Uspac just el dia abans de les eleccions, cosa que suposa
"creuar una línia vermella per interessos purament particulars" sense que "l'importi el mínim el mal
que pot fer a persones, al cos dels Mossos d'Esquadra". "Només l'importa guanyar a qualsevol
preu la representativitat que no ha pogut guanyar-se amb treball i propostes", ha afegit.
Per la seva banda, el magistrat del jutjat contenciós-administratiu número 14 de Barcelona ha
atès parcialment el recurs dels sindicats SPC, SME i CAT-ME contra el Departament d'Interior,
en el qual sol·licitaven anul·lar un miler de vots per correu, almenys 996, recollits entre l'11 i el 18
de gener, quan encara es desconeixia oficialment la data de les eleccions i no s'havia constituït la
MEC.
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