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Més de 35.600 excuses
presentades per no ser a les meses
electorals
N'hi ha 23.300 d'admeses i unes 3.750 encara per resoldre

Un col·legi electoral | Ajuntament de Granollers

Les Juntes Electorals han rebut fins al 12 de febrer 35.637 excuses de persones que no volen
formar part de les meses electorals en les eleccions al Parlament, segons el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC). 23.311 d'aquestes excuses han estat admeses, 3.065 s'han
denegat i unes 3.750 encara estan pendents de resoldre.
La majoria d'aquestes peticions que queden per contestar es concentren a la Junta Electoral de
Zona de Barcelona (2.500) i a la Junta Electoral de Zona de l'Hospitalet de Llobregat (1.157).
També queden excuses per resoldre a la JEZ del Vendrell (58), la JEZ de Tortosa (28) i a la JEZ
d'Olot (5). Les xifres no són definitives, atès que els jutjats poden seguir rebent i resolent recursos
fins al mateix dia 14.
La Junta Electoral de Zona que ha rebut més excuses ha estat la de Barcelona, concretament
unes 9.500, un cop s'han depurat els 2.000 expedients duplicats o fins i tot triplicats per mail, fax,
burofax, correu ordinari o entrega presencial. Se n'han contestat gairebé 7.000 -el 50% han estat
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admeses- i queden pendents de contestar prop de 2.500 excuses (a menys de 24 hores de les
eleccions del 14-F). La Junta Electoral de Zona de Santa Coloma de Farners és l'única que
encara no ha proporcionat dades de les excuses presentades (admeses, desestimades o
pendents de resoldre).
Més de 30.000 persones ja han presentat excuses a les juntes electorals de zona per no anar a
les meses electorals el proper 14-F, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC). Com a mínim s'han presentat 30.631 sol·licituds, que suposen més d'un 37%
dels més de 82.000 membres convocats a través de sorteig pels ajuntaments catalans, tot i que
es poden presentar excuses fins aquest divendres i no totes les juntes electorals de zona tenen
actualitzades les seves dades.
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Abans la majoria de reclamacions eren per motius familiars, o bé perquè eren persones grans.
Aquest cop és diferent, són per causes de salut i la Covid. Així mateix també els CAP han detectat
un augment de persones demanant acreditacions que tenen patologies prèvies i que poden tenir
aquest risc de contagi durant la jornada electoral.
El termini per poder presentar la reclamació és de fins a 7 dies a partir del moment que es rep la
notificació, i es pot fer al jutjat o, en alguns casos, de manera telemàtica. En cas que el recurs no
sigui aprovat i es decideixi no presentar-se a la mesa el dia de les eleccions
(https://www.naciodigital.cat/noticia/214894/passa-si-14-f-no-es-presenta-ningu-constituir-mesaelectoral) es corre el risc que s'obri una investigació que pot acabar a judici.
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