Kit de recursos jurídics

 Quina documentació necessitem a la taula:
o Resolució de la Junta de Girona.
o Recurs segellat presentat al Tribunal Suprem.
o Resolució del Tribunal Suprem (al final diu que s’ha de continuar el
procediment judicial)
o Càmera, mòbil o qualsevol mitjà d’enregistrament.
o Fulla d’incidències que s’haurà d’enviar (si és el cas) al correu electrònic :
incidencies@multireferendum.cat

 Que passa quan vingui la policia.
o Quin tracte hem de tenir amb els agents.
Als agents de la Autoritat se’ls ha de tractar amb cordialitat i col·laboració. Mai ens
hem d’enrocar en una discussió amb ells sobre la legitimitat o no. Simplement explicarlos que això està recorregut i que hauran de decidir els Jutges (Tribunal Suprem)
Malgrat que la decisió del Tribunal Suprem pugui semblar que no ens donen la raó, el
que s’ha acordat es que el procediment seguirà el seu curs i ja es veurà si estem o no
legitimats. El Tribunal Suprem el que ha fet es no concedir una mesura cautelar, el
procediment segueix vigent.

o Quina documentació ensenyem.
Si ens demanen explicacions, ensenyem còpia del recurs al Tribunal Suprem, la
resolució de Junta Electoral Provincial de Girona que permet la celebració del
Multireferèndum i la resolució del Tribunal Suprem que diu que el procediment segueix
el seu curs.

o Quin argumentari utilitzem.
L’argumentació és simple, malgrat haver-hi una resolució sobre una mesura cautelar, el
procediment segueix endavant per decidir si es pot o no fer la consulta.
Els agents de l’autoritat no controlen els procediments judicials i no volen problemes, si
els hi expliqueu amb tranquil·litat no té perquè passar res.

o Que faig si em volen identificar.
Si us volen identificar, us heu d’identificar. No passa res. Només cal que ho feu constar
a la fulla d’incidències.
Respecte a la identificació de l’agent, tenen l’obligació d’identificar-se però millor no
entrar en aquest dilema, si no està degudament identificat feu-ho constar que no portava
el número de placa a la fulla d’incidències. El que volem es votar i no entrar en aquesta
discussió.
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o Ens poden requisar el material?
No. El material és vostre i no el poden requisar.
S’aconsella que si es dona algun problema en aquest sentit es gravi o es facin fotos i
es pugi a les xarxes socials. S’haurà d’enllaçar el material audiovisual sota el hastag
que es llenci el día 25 per poder fer un millor seguiment.

 Si ens fan retirar la taula quina estratègia seguim un cop aquesta hagi
estat desmuntada.
En principi no ens han de fer desmuntar la taula, però si la cosa es posa molt
agressiva el millor és desmuntar mentre algú grava o fa fotos (si pot ser amb
discreció millor) i pujar-ho a les xarxes. Posteriorment, cal explicar tots els fets a la
fulla d’incidències.
La decisió de tornar a instal·lar la taula la cedim al vostre criteri personal. En un
principi, no hauria de ser un greuge. S’aconsella si és possible canviar la taula de
localització i si es torna a presentar la policia que sigui una altra persona la que
realitzi la mediació amb els agents.

 En cas d’incidència no resolta truquem al centre de control.
o Contactes del centre de control: Truqueu als contactes de les
vostres províncies!!!
o E-mail:incidencies@multireferendum.cat

Província
Barcelona

Província
Lleida
Província
Tarragona
Província
Girona

646 32 02 26
655 31 41 63
(Vallès): 644 30 39 41
695 35 52 79
606 29 19 30
625 65 82 65
669 76 02 35
654 56 10 24
610 86 08 34
618 61 53 01
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 En cas de detencions.
En el més que improbable supòsit de que es produís alguna detenció, es important tenir
en compte:
o Mostrar-se col·laborador.
o No declarar mai a Comissaria (és el teu dret i l’advocat que t’assisteixi no té
coneixement suficient dels càrrecs, pots declarar davant el Jutge, més tard, a
prèvia conversa amb el teu advocat que haurà tingut accés a l’atestat
policial).
o Avisar al centre de control per part de les persones que ho puguin presenciar
i redactar la fulla d’incidències.

 Que passa si, al cap d’un temps, rebo una sanció o notificació de
l’Administració.
No té perquè passar, però, en cas de rebre alguna sanció o notificació de
l’Administració, s’ha d’apuntar el dia que us ho notifiquen i enviar-ho al Centre de
Control mitjançant l’adreça de correu incidencies@multireferendum.cat i rebreu
l’assessorament legal necessari.
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