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Participació Ciutadana
INFORME
Assumpte: Escrutini de la Consulta de Can Sanpere
VOTACIÓ PRESENCIAL
•

ACTA D’ESCRUTINI TOTAL (20 DE DESEMBRE DE 2014)
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INCIDÈNCIES VOT PRESENCIAL

El sistema utilitzat per l’escrutini dut a terme el dia 20 de desembre de 2014 consistia en
que coincidissin:
•
•
•

El nombre de sobres amb el nombre de credencials de vot.
El nombre de paperetes de vot.
El nombre de vots registrats en el programa informàtic (meses de votació).

1. El nombre de sobres i credencials de vot va coincidir en totes les taules d’escrutini
(Centre Cívic, Biblioteca, Escola de Música, Edifici del Gas, Pavelló).
2. El nombre de paperetes de vot va coincidir amb el nombre de vots registrats en el
programa informàtic en les taules d’escrutini: Biblioteca, Escola de Música, Edifici
del Gas i Pavelló.
3. A la taula d’escrutini del Centre Cívic, el nombre de paperetes de vot no va
coincidir amb el nombre de vots registrats en el programa informàtic utilitzat a les
meses de votació presencial. Mentre la taula d’escrutini del Centre Cívic hi havia
646 vots al programa informàtic constaven registrats 643 vots.

Un cop fet el recompte de totes les taules (credencials, sobres i vots) i constatat que les
actes eren correctes es confirma que l’error prové del registre informàtic que es duia a
terme en les meses de votació. Els errors de registre són:
1. El primer cas és el d’una persona estrangera que, tot i tenir la credencial de vot,
no constava en el programa informàtic perquè el seu registre de Padró estava
retingut a l’espera de rebre la documentació necessària per renovar la residència.
Durant la setmana de votació va regularitzar aquesta situació i per tant va poder
votar.
2. Hi ha una persona de la qual consta la credencial de vot i per tant efectivament va
votar, però no consta registrada en el programa. S’atribueix a un error humà de la
persona que estava a la mesa que no va gravar el vot.
3. El tercer cas és el d’una persona que no es trobava en el programa informàtic
degut a que en el Padró Municipal, i per un error en el moment d’inscriure-s’hi,
constava com a menor d’edat. Aquesta persona, no era menor d’edat i per tant va
poder exercir el seu dret a vot (atès que l’OAC va elaborar un certificat explicant
aquest fet) però el programa informàtic no es va modificar.
Hem confirmat que cap d’aquestes tres persones va votar electrònicament.
Aquestes incidències consten a les actes de les meses de votació. Aquestes persones van
votar entre el divendres 19 a darrera hora i dissabte 20 al matí.
En el moment de l’escrutini no es va tenir en compte que aquestes incidències podien
estar relacionades amb les persones que faltaven en el registre informàtic.
Per tant, el recompte de 646 vots que consta a l’acta signada pels membres de la taula
d’escrutini del Centre Cívic, és correcte.
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ACTA D’ESCRUTINI (20 DE DESEMBRE DE 2014)
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INCIDÈNCIES VOT ELECTRÒNIC

Una persona va votar electrònicament i també presencialment. Aquest vot es va anular
de l’escrutini de vot electrònic validant el vot presencial. És el que a l’acta de vot
electrònic consta com a “Missatges auditables: 1”

Premià de Mar, 21 de gener de 2015
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