LES COMUNITATS CATALANES DE L’EXTERIOR HEM GUANYAT LA BATALLA AL 155.
ARA CAL GUANYAR, AMB TOTES LES COMUNITATS DE L’ESTAT, LA DE LA DEROGACIÓ
DEL VOTO ROGADO
Una de les mesures que es van adoptar després de l’aprovació de l’Acord del Senat espanyol de 27 d’octubre
sobre l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola va ser la de notificar, a finals de desembre de 2017, a
totes les comunitats catalanes de l’exterior que no cobrarien les subvencions corresponents a l’any 2017.
Aquestes subvencions que cobreixen cinc àrees d’activitat (despeses de funcionament, activitats culturals, cursos
de llengua catalana, ajudes socials d’urgència i suport a la nova emigració) són essencials pel manteniment de
moltes d’aquestes entitats. Permeten pagar els sous dels professors de català, el lloguer i el manteniment dels
locals, ajudar a catalans en situació d’extrema dificultat, donar suport i assessorament als nous arribats,
promoure la llengua i la cultura catalana, etc. La interpretació del Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC) del
Govern espanyol (‘aconsellat’ en molts casos per ambaixades i consolats) era que les comunitats catalanes de
l’exterior eren suports del ‘procés’ que vivia Catalunya.
Gràcies a la intensa campanya pública i mediàtica endegada des de la FIEC i moltes entitats amb el suport de
diputats i senadors a Madrid i, especialment, gràcies a l’exemplar actitud de suport de molts funcionaris del
Departament d’Afers Exteriors, el MAEC va anar variant progressivament la seva posició i el passat mes de maig
va comunicar oficialment que es pagarien les subvencions corresponents a l’any 2017 amb dues matisacions: i) el
pagament de les subvencions 2017 es faria amb càrrec al pressupost prorrogat de 2018, el que deixa l’actual
exercici pressupostari sense fons per les subvencions 2018 (problema pel que ja s’han trobat solucions) i, ii) El
MAEC refusava, en nom del Govern espanyol, el pagament de la part destinada a activitats culturals a 26 entitats
a les que considerava compromeses amb el ‘procés’.
Contra aquesta decisió cabia la possibilitat d’interposar un Recurs de Reposició que, en principi havia de ser resolt
pel mateix Govern espanyol exercint com a Consell Executiu de la Generalitat. Afortunadament la constitució pocs
dies abans de la data d’expiració del termini d’un nou Govern a Catalunya i l’aixecament del 155 van permetre
que fos el Conseller d’Afers Exteriors a qui correspongués resoldre el Recurs que la FIEC i 26 entitats afectades
vàrem presentar i que finalment ha estat resolt de forma favorable. Veure tots els detalls a:
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=176840&idens=1
La bona notícia és doncs que finalment s’han pogut contrarestar definitivament els efectes del 155 a les
comunitats catalanes de l’exterior. Ja s’ha cobrat el 80% de la subvenció 2017 i ara esperem l’abonament del
20% restant de 2017 així com del import resultant del recurs guanyat. Es essencial per a moltes de les entitats
beneficiaries.
.... i ara sembla que podem dir que el maleït sistema del ‘voto rogado’ també arriba a la seva fi i aquesta és la
noticia més esperada per totes les comunitats residents a l’exterior de tot l’Estat espanyol ....
La Oficina del Censo Electoral ha publicat les dades del Cens Electoral de Residents Absents (CERA) a 1er de
setembre de 2018 i el nombre d’inscrits catalans, majors de 18 anys i amb dret de vot, se situa en 235.046. Això
representa un augment de 10.827 electors entre setembre de 2017 i setembre de 2018.
El CERA és el cens que permet als catalans de l’exterior poder votar en els diversos processos electorals en que
tenen dret a fer-ho (eleccions generals, eleccions al Parlament de Catalunya, eleccions al Parlament Europeu i
referèndums convocats per l’Estat). Les condicions de vot, tal i com va quedar de manifest en les darreres

eleccions al Parlament de Catalunya i al Congrés de Diputats espanyol, són desastroses atesa la baixa qualitat
democràtica de la LOREG (Llei orgànica de règim electoral general) amb el pervers sistema del 'voto rogado' que
va fer que únicament el 12% dels inscrits catalans podessin votar en les eleccions del 21 de desembre de 2017.
Ara la Subcomissió per a la reforma de la LOREG constituïda al Congrés dels Diputats ha acceptat tramitar una
proposta del MAEC i del PSOE que compta amb el total suport de Unidos Podemos, ERC, PDCAT, Compromís i
Bildu, el previsible de Ciudadanos i una oposició moderada del PP.
La proposta elimina el ‘voto rogado’ i amplia els terminis de vot. A l’apartat 1 de la nova redacció de l’article 75
s’elimina el ‘voto rogado’ i s’indica que les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral (OCE) “remitirán
de oficio” la documentació per votar a “la dirección de la inscripción de cada español inscrito en el censo de los
electores residentes-ausentes que viven en el extranjero”.
En el punt 2 del nou Article 75 se explica una altra de les novetats: la tramesa d’una papereta en blanc. Es diu
que aquesta papereta “se corresponderá con un modelo de papeleta en blanco, en la que el elector escribirá su
opción de voto” i que “en la información que acompañará a la documentación se recogerán las instrucciones sobre
cómo completar dicha papeleta y los medios que tienen los electores para conocer las candidaturas presentadas”.
En el punt 3 del Article 75 s’indica que la tramesa de documentació “debe realizarse por correo certificado a partir
del décimo octavo día posterior a la convocatoria”. El 18è dia és el primer després de la resolució de les
reclamacions al cens presentades a l’OCE. Això permetrà evitar els retards que es produeixen en la proclamació
de candidatures, un dels esculls que retardaven tot el procediment de vot exterior. Amb aquesta proposta es
guanyen 17 dies en la tramesa de la documentació -entre el dia 18 y el 34- i 25 dies si es compara amb els casos
d’impugnació de candidatures -entre el dia 18 i el 42-.
Entre els apartats 5 i 8 de la nova redacció de l’Article 75 es regula que s’amplia en dos dies -dels tres actuals a
cinc anteriors a la jornada de votació- el termini de vot als consolats. S’afegeix que aquest termini serà
“improrrogable”.
El nou redactat de la LOREG no inclou cap pas cap una regulació del vot electrònic.
.... i després d’aquesta reforma de la LOREG per a què servirà la Llei del procediment de votació electrònica per
als catalans i catalanes residents a l'estranger que ha presentat el Govern català al Parlament de Catalunya ...
Aquest projecte de llei presentat a bombo i plateret pel Govern català reprèn el text de la llei presentada en
l’anterior legislatura. El problema és que l’article 2.1.a d’aquest projecte diu que té ”Caràcter complementari
respecte de les previsions de l’article 75 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general” i al
canviar-se aquest article 75 de la LOREG de cap a peus, una bona part del redactat de la futura llei queda
inaplicable i necessita una modificació significativa.
Al marge d’això queda pendent que el Govern català creï la plataforma tecnològica que podria permetre el vot
electrònic. Quelcom que no sabem si serà incorporat o no als pressupostos de la Generalitat de 2019 i que
necessitarà de temps per a implementar-se. Resten també els dubtes sobre la seguretat del vot electrònic que
necessitarien una discussió més en profunditat que la prevista pel Govern.
En definitiva, una iniciativa interessant que necessitarà ‘afinar-se’ i que no és per demà ni demà passat.
Som Catalunya Exterior, també som Catalunya.
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