Política | Quico Sallés | Actualitzat el 16/04/2015 a les 01:00

El PSC passa per la dreta a C's i el
PP en la negociació de la Llei
electoral
Els ponents dels grups parlamentaris, sorpresos per la bel·ligerància dels
socialistes amb les fórmules de vot anticipat que s'han posat sobre la dreta que
facilitarien votar fora de la diada electoral

Una imatge de la ponència electoral d'aquest dimarts Foto: Rafa Garrido

La negociació parlamentària en la ponència de la Llei electoral és com una pista americana en la
que els obstacles apareixen en el lloc menys esperat. Ho demostra la llufa de la darrera
(http://www.naciodigital.cat/noticia/85697/llei/electoral/torna/fer/llufa) reunió de la ponència
electoral que es va arronsar quan tothom donava per fet que el cos de la llei podria entrar en un
plenari abans d'acabar el mes d'abril. Una reunió en la que el PSC es va mostrar diametralment
oposat, al sistema proposat per trobar la manera de votar anticipament sense haver de tocar
l'actual format de vot per correu i fomentar d'aquesta manera la participació electoral. Una oposició
dels socialistes que fins i tot va sorprendre als seus aliats en aquesta negociació, el PP i C's. "Un
PSC més a la dreta en matèria de participació ciutadana que no pas els populars", comenten
fonts de la ponència.
De fet, el misto de la reunió de dimarts de la ponència va sorprendre no només a la premsa
parlamentària i als tècnics dels grups sinó també a la gran majoria de negociadors sobretot pel
motiu de l'arronsada. Fonts integrants de la ponència detallen a Nació Digital que no va ser una
de les peces clau de llei -com seria el sistema electoral- el motiu de l'agra i tensa discussió que es
va mantenir dins la sala, sinó el debat d'un sistema de vot anticipat.
Vot davant els secretari de l'Ajuntament
La premissa de sortida plantejada era que el sistema actual de vot per correu és feixuc i farragós i
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els grups proposaven canviar-lo. Una opció que els lletrats del Parlament van desaconsellar
perquè està regulat per la LOREG i, per tant, no es pot tocar. CiU, ERC i ICV-EUiA van proposar
incloure en la llei electoral el mecanisme utilitzat a la consulta del 9-N, de votar a l'administració
dies abans dels comicis.
El sistema dissenyat i que, de moment, s'inclouria a l'articulat seria assistir a l'Ajuntament de cada
municipi i poder votar davant del secretari, que seria qui custodiaria el sobre. Aquest mètode
estalviaria tràmits donat que es podria demanar i votar en el mateix lloc i moment, i permetria
exercir el vot entre el dilluns i el dijous previs al dia de les eleccions. Aquesta proposta va esverar
els ànims entre les files socialistes -comandades per Celestino Corbacho i Dani Pérez- que es
van posar el crit al cel acusant ala fórmula de "tupinada" i "facilitar el frau".
Davant les crítiques, els portaveus van recordar que un secretari d'Ajuntament és un fedatari
públic i, per tant, tenia tota la fiabilitat. A més, els ponents van recordar els anys d'alcalde de
Corbacho al comandament de l'Ajuntament de l'Hospitalet. L'ecosocialista Jaume Bosch va ser
un dels ponents que va jugar més fort la defensa d'aquest sistema davant l'atrinxerament dels
socialistes que no volien ni a sentir a parlar de la mesura. De fet, Bosch va retreure als homes
d'Iceta que fossin més contraris a un sistema que fomenta la participació que no pas PP i
Ciutadans.
Dies de teva meva
El teva meva entre els ponents d'ICV-EUiA i el socialistes va continuar per la tarda quan la
ponència es va tornar a emplaçar per enèsima vegada a una propera reunió. Tot i que la reunió ja es
va posar en agenda per divendres, el portaveu parlamentari del PSC, Maurici Lucena, va
aprofitar el faristol setmanal per tornar a la grenya amb Bosch a qui va acusar d'anar per lliure
per mostrar el seu "independentisme bel·ligerant". El diputat ecosocialista, però, es va fer pregar
només un dia, i aquest dijous al vespre va replicar a Lucena
(http://www.naciodigital.cat/noticia/85759/jaume/bosch/icv/peus/maurici/lucena) que "tingui
paciència" perquè ell tenia tants diputats bel·ligerants que, fins i tot, li han marxat del partit.
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