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Scytl repetirà aquest dissabte el
simulacre de recompte de vot del
26-M
L'empresa catalana, que s'encarrega de l'escrutini, va fer una primera prova
fallida l'11 de maig i va tenir alguns problemes durant el procés electoral a la
Cambra de Comerç

Scytl va tenir cura del vot electrònic a a la Cambra de Barcelona. | Bernat Cedó

Scytl
(https://www.naciodigital.cat/noticia/176777/victor/hidalgo/scytl/empresa/vot/electronic/nostra/fa/av
ancar/democracia) , l'empresa catalana encarregada de fer el recompte de les eleccions
municipals, autonòmiques i europees del 26-M farà un nou simulacre del procés dissabte vinent,
després que el que va fer l'11 de maig passat evidenciés errades greus de funcionament.
(https://www.elindependiente.com/politica/2019/05/12/caotico-simulacro-electoral-fallos-empresaencargada-recuento-26m/) Dissabte passat, l'empresa tecnològica especialitzada en processos
electorals va dur a terme una prova que va delatar diversos nyaps.
Scytl va tenir cura del recompte a les eleccions espanyoles del desembre del 2015 i no es van
produir incidències sensibles. En aquella ocasió, l'empresa catalana va aconseguir desplaçar Indra,
que fins aleshores era l'encarregada de l'escrutini dels processos electorals. Aquest 26-M, a
més, el procés té una complexitat remarcable, ja que en algunes comunitats hi haurà fins a tres
urnes (municipals, autonòmiques i europees).
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L'empresa Scytl ha estat també l'encarregada del procés electoral amb vot electrònic a la
Cambra de Comerç. En aquest cas, es van produir anomalies. El mateix recompte es va allargar
fins a altes hores de la nit, es van apartar del primer recompte 955 sufragis dubtosos i els
resultats definitius van trigar dies abans de fer-se públics, amb una victòria rotunda de la
candidatura independentista Eines de País, avalada per l'ANC
(https://www.naciodigital.cat/noticia/179315/anc/arrasa/eleccions/cambra/comerc) .
El 6 de maig, el procés va topar també amb entrebancs i hi va haver dificultats per votar durant
dues hores. La candidatura de Ramon Masià va denunciar una "caiguda" en el sistema, mentre
que Scytl reconeixia i una major "lentitud". AGTIC Consulting, l'auditora que ha vetllat per la
regularitat del procés, ( https://www.agtic.com/inici) va assegurar que el sistema no va deixar de
funcionar en cap moment.
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