Lectura fàcil

Manual d'instruccions
per participar
en una mesa electoral
1. Què és una mesa electoral?
Quan hi ha eleccions,
podem votar per elegir
els partits polítics i candidats
que volem que ens representin.

El lloc on anem a votar
s’anomena local o col·legi electoral.
La mesa electoral és el lloc
on deixem el nostre vot
dins el col·legi electoral.

A cada mesa electoral
hi ha persones encarregades
de recollir tots els vots
i, després, de comptar-los
per conèixer els resultats
de les eleccions.
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Les persones que participen
en una mesa electoral
s’elegeixen per sorteig.
Si sortim elegits,
tenim l'obligació de participar
en la mesa electoral.

Si no hi participem,
ens posaran una multa.
Podem faltar a la mesa
si tenim una bona raó
que ho justifiqui.

Per estar en una mesa electoral cal:
✓ Saber llegir i escriure.
✓ Tenir entre 18 i 70 anys.

Si formem part d'una mesa electoral,
hem de llegir aquest manual
i dur-lo a sobre
el dia de les eleccions.
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2. Persones que formen una mesa electoral

Cada mesa electoral està formada
per 3 persones:
✓ 1 president o presidenta
✓ i 2 vocals.

Funcions dels membres
de la mesa electoral

Arribar a les 8 del matí
al col·legi electoral i presentar-se
a la mesa que els toca.

Comprovar que a la mesa
hi ha tot el material necessari
perquè les persones puguin votar.

Recollir el vot dels votants.

Tenir cura de la mesa electoral
i evitar incidents o problemes
en la mesura que es pugui.

Fer el recompte de vots
i lliurar els resultats
a les autoritats.
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El president o la presidenta
decideix com actuar si hi ha un incident
o si cal prendre alguna decisió.

Els drets de les persones
que formen una mesa electoral són:
✓ Cobrar 65 € per la seva participació.
✓ Faltar al seu lloc de treball el dia
de les eleccions i gaudir d’un permís de 5 hores
l’endemà de les eleccions.
✓ Si pateixen algun dany,
la Seguretat Social ha d’atendre'ls.

Hi ha un equip de mesa titular,
que són les persones
que s'ocupen de la mesa.
I també hi ha un equip de suplents.

Les persones suplents també
es trien per sorteig
i substitueixen algun titular
si no pot exercir les seves funcions.

Les persones suplents han
de presentar-se a la mesa electoral
a les 8 del matí i se’n poden anar
si no se’ls necessita.
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Si a un lloc no s’hi presenten
ni el titular ni el suplent,
es pot demanar
a la primera persona que vagi a votar
que es quedi a la mesa.

Hi ha altres persones que poden estar
a la mesa electoral:
els interventors i els apoderats.
Són persones triades
pels partits polítics.

Els interventors i les interventores
pertanyen a un partit polític
i es queden en una mesa electoral.

Les seves funcions són:
✓ Opinar sobre el que passa a la mesa,
encara que no puguin prendre decisions.
✓ Protestar, reclamar i demanar certificats
si ho consideren necessari.

Els apoderats i les apoderades
també pertanyen
a un partit polític
i passen per diferents meses
i per diversos locals electorals.
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Les seves funcions són:
✓ Comprovar que les votacions
i el recompte de vots s’han realitzat correctament
en diverses meses electorals.
✓ Protestar, reclamar i demanar certificats
si ho creuen necessari.
✓ Actuar com a interventors
si no hi ha cap interventor a la mesa.

Totes les meses electorals
tenen el suport
de la Junta Electoral de Zona.

La Junta Electoral és una entitat
que vetlla perquè les eleccions es desenvolupin
de manera adequada
a cada local electoral.

Els presidents poden trucar
a la Junta Electoral de Zona
si hi ha problemes.
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3. Material necessari
a cada mesa electoral
Urnes perquè les persones
hi dipositin els seus vots.
Una urna per al Congrés
dels Diputats
i una altra urna per al Senat.

Una cabina de votació
a prop de la mesa.
Qui vulgui, pot entrar a la cabina
per preparar el seu vot
de manera privada.

Sobres i paperetes blanques
per al Congrés dels Diputats
i de color sèpia per al Senat.

Llistes de cens en què apareixen
totes les persones que poden votar
en aquesta mesa.
Acta de constitució de la mesa.
És un document que signen
tots els membres de la mesa
al començament del dia
per saber qui forma aquesta mesa.
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Actes d'escrutini.
Són documents
en què s’escriu el nombre
de vots aconseguits
per cada partit polític
per al Congrés dels Diputats
i per cada candidat al Senat.

Acta de sessió.
És un document
en què s'escriu el nombre de persones
que han votat en aquesta mesa,
els vots que ha aconseguit cada partit
i els incidents que han succeït
durant tot el dia.

Llista de votants.
És un document
en què apareixen els noms de les persones
que poden votar en aquesta mesa.

Certificats de votació.
Són els documents que es donen
a les persones que ho demanen
perquè necessiten una prova
que confirmi que han anat a votar.

Plantilla auxiliar.
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És un full d'ajuda
per comptar els vots
de les eleccions al Senat.

Còpies del nomenament
d'interventors i interventores.
Són documents que permeten
als interventors i a les interventores
estar en aquesta mesa o en una altra.

Sobres i rebuts de lliurament
per lliurar la documentació
al final del dia.
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4. Tasques que fan els membres
de la mesa electoral
Abans de començar la votació

A les 8 del matí
es forma la mesa electoral.

Les persones convocades
es reuneixen al col·legi electoral.
Si la presència dels suplents no és necessària,
marxen cap a casa.

Tot seguit es comprova
que tenen tot el material
que necessiten.

Si falta alguna cosa, ho han de comunicar
a la Junta Electoral de Zona.

Entre les 8 i les 8:30 del matí,
s'han de presentar a la mesa
els interventors i les interventores
i ensenyar la seva acreditació al president o a la presidenta.
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Si tot és correcte,
es forma la mesa.

El president escriu l'acta
de constitució de la mesa
i la signen tots els membres.

Durant la votació

A les 9 del matí
el president diu aquesta frase:
"Comença la votació".
A partir d’aquest moment els electors ja es poden
apropar a la mesa i votar.

Per votar s'han de seguir aquests passos:
✓ Cada votant diu el seu nom
i cognoms al president
i ensenya el DNI, el passaport
o el permís de conduir.
✓ Els vocals o els interventors
comproven que el nom de la persona
figura a les llistes de votants.
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✓ El votant dona els sobres tancats
i el president diu el seu nom
i la paraula "vota".
✓ Per acabar de votar,
la persona recull els seus sobres
i els diposita a les urnes.
✓ Els membres de la mesa
anoten el nom d’aquesta persona
i el número amb el qual apareix
a les llistes de votants.

Les persones que no figuren
a la llista de votants només
poden votar si presenten:
✓ Una sentència judicial que reconeix
el seu dret a votar en aquesta mesa.
✓ Un certificat censal específic.

La votació es pot interrompre
si en una mesa falten paperetes
d'algun dels partits o candidats.
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Si hi falten paperetes,
el president o la presidenta ha d’avisar
a la Junta Electoral de Zona
perquè porti noves paperetes
el més aviat possible.

La votació es pot suspendre
si a la mesa falten paperetes d'alguna
candidatura durant més d’una hora.

Després de la votació

A les 8 del vespre acaba la votació.
El president o la presidenta de la mesa
anuncia que s'acaba el temps per votar.

Després diposita els sobres
amb els vots per correu
a les urnes.

Els vocals comproven
que les persones
que han votat per correu
també figuren al cens
i les apunta a la llista
de votants de la mesa.
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Finalment voten les persones
que han estat a la mesa:
el president o la presidenta, els vocals
i els interventors.
Tots signen a la llista
de votants.

En acabar la votació
comença el recompte de vots.

Primer es compten els vots
per al Congrés dels Diputats
i, després, els vots per al Senat.

Els vots es compten d'aquesta manera:
✓ El president obre els sobres
i llegeix les paperetes en veu alta.

Els vots poden ser
per a candidats
o poden ser vots
en blanc o vots nuls.
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Vots en blanc
✓ Sobres que no contenen cap papereta.
✓ Vots per a partits polítics
que no es presenten.
✓ Vots al Senat
en què no s'ha marcat
cap candidat.

Vots nuls
✓ Paperetes sense sobre
o amb un sobre diferent
de l’oficial.
✓ Sobres en què hi ha vots
per a diversos candidats al Congrés.
✓ Paperetes en què es marquen
més candidats al Senat
dels permesos.
✓ Paperetes amb coses escrites.
✓ Els membres de la mesa comproven
que el nombre de sobres és el mateix
que el nombre de persones
que han votat.
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✓ El president demana
si hi ha alguna protesta o reclamació.
Si n'hi ha, els membres
de la mesa voten sobre la reclamació
i es fa allò que decideixi la majoria.
✓ Es destrueixen totes les paperetes
menys les que són vots nuls.

El president o la presidenta diu el resultat:
quants vots té cada partit
al Congrés i cada candidat al Senat.

També diu quants votants figuraven
a la llista d'aquesta mesa,
quants han votat
i quants vots nuls
i en blanc hi ha hagut.

Després, s'escriu l'acta
d'escrutini i l'acta de sessió.
Tots els membres de la mesa
signen aquests 2 documents.
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Lliurament de la documentació
a les autoritats

La documentació amb els resultats
es divideix en 3 sobres.

Al sobre número 1 hi ha
tots els documents originals
que s'han utilitzat aquest dia.

Als sobres número 2 i 3
hi ha còpies de:
✓ L’acta de constitució de la mesa.
✓ Les actes de sessió.

El president o la presidenta lliura els sobres 1 i 2
al jutjat.
L'acompanyen la Policia o la Guàrdia Civil.

Almenys un dels vocals
s’espera al local electoral
fins que un empleat de correus
passa a recollir el sobre número 3.

Així acaba la participació
de tots els membres
de la mesa electoral
a les eleccions.
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