Procediment per efectuar el vot per correu:
• Es podrà demanar la documentació (sobres i paperetes) per efectuar el vot per
correu a partir del divendres 10 de juny de 2011 i fins el dimecres 13 de
juliol de 2011, inclòs (de 9 a 15 hores). És molt important que es sol·liciti el
més aviat millor per tal d'assegurar que el vot arribi a temps a la Mesa Electoral
Coordinadora.
2. La sol·licitud de la documentació s'haurà de fer personalment davant els
funcionaris del servei d'administració degudament habilitats per a aquesta
funció en cada dependència policial. Aquests funcionaris estan ubicats als
Serveis d'Administració Regionals. En cas que desconegueu qui és el
funcionari habitilitat al qual us heu d’adreçar podeu contactar amb nosaltres, ja
sigui per telèfon (636821157) o bé per correu electrònic, per tal que us poguem
orientar.
3. Per fer la sol·licitud de la documentació us haureu de presentar personalment
davant d'aquest funcionaris i fer el següent:
a.
Entregar-los el model de sol·licitud, còpia del qual us remetem adjunt,
degudament emplenat i signat -matriu i resguard- (els funcionaris
també tenen còpies del model de sol·licitud a la vostra disposició).
b.
Mostrar-los el vostre DNI, permís de conduir o passaport en vigor.
4. El funcionari que rebi la vostra sol·licitud comprovarà la vostra identitat, les vostres
dades personals i la vostra signatura, completarà la sol·licitud amb el número
de registre que se li hagi assignat, la signarà (matriu i resguard), li posarà el
segell de la dependència on actua, es quedarà una part de la mateixa per
enviar-la a la Mesa Electoral Coordinadora i us entregarà un resguard (que
també ha d'estar signat per ell).
5. Un cop la Mesa Electoral Coordinadora hagi rebut la vostra petició us enviarà
immediatament a l’adreça que hagiu indicat en la sol·licitud (el vostre
domicili particular):
a.
Les paperetes electorals
b.
El sobre on heu d'introduir la papereta del vot
6. Haureu d'agafar la papereta del vot, introduir-la dins el sobre i tancar-lo.
7. Agafareu un altre sobre més gran i hi posareu:
a.
El sobre tancat amb la papereta
b.
L'original del resguard de la sol·licitud de vot per correu (el del punt 4).
c.
Fotocòpia del document acreditatiu de la identitat que hagueu exhibit en el
moment de la sol·licitud del vot per correu (DNI, passaport o permís de
conduir).
8. Tancareu aquest segon sobre i l'enviareu per correu certificat a la Mesa Electoral
Coordinadora indicant el vostre nom al remitent. L'adreça de la Mesa Electoral
Coordinadora és:
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PRESIDENT DE LA MESA ELECTORAL COORDINADORA
(Direcció General de la Policia – Travessera de Les Corts, 319-321,
3ª planta, 08029 Barcelona, Fax 934.959.763)
Des de l'AFITCME aconsellem que sigui per correu certificat amb acusament
de rebuda, per tal que tingueu constància del dia en que s'ha rebut a la Mesa
Electoral Coordinadora.
9. Si el vot per correu arriba amb posterioritat a la finalització de la votació, no es
computarà el vot i es destruirà. Per tant, el vot ha d'arribar abans del dia 25 de
juliol, que és la data prevista per a les votacions.
10.

Si sol·liciteu el vot per correu però tot i així compareixeu personalment a votar
el dia de les eleccions podreu votar directament allà. En aquest cas haureu
d'indicar a la mesa aquest fet i votar normalment. La mesa, si hagués rebut el
vostre vot per correu, l'invalidarà i el destruirà sense obrir-lo.
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