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Eleccions i COVID-19
Taula de Partits
Acta de la plenària de 04/12/2020
1. Assistents
Presideixen:
M. Hble. Sr. Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya
Hble. Sr. Bernat Solé i Barril, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència de la Generalitat de Catalunya
Assistents:
Mesa del Parlament
I. Sr. Josep Costa i Rosselló, Vicepresident Primer, Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya (per confirmar)
I. Sr. Joan García González, Vicepresident Segon, Grup Parlamentari de Ciutadans
I. Sr. Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Secretari primer de la Mesa, Grup Parlamentari de
Junts per Catalunya (ha excusat)
I. Sr. David Pérez Ibáñez, Secretari segon de la Mesa, Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar
I. Sra. Laura Vílchez Sánchez, Secretària tercera de la Mesa, Grup Parlamentari de
Ciutadans (ha excusat)
I. Sra. Rut Ribas i Martí, Secretària quarta de la Mesa,Grup Parlamentari Republicà (ha
excusat)
Generalitat de Catalunya
Hble. Sr. Bernat Solé i Barril, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència
Sr. Marc Ramentol, secretari general del Departament de Salut
Sra. Elisabeth Abad i Giralt, secretària general del Departament d’Interior
Sr. Jordi Foz i Dalmau, secretari de Transparència i Govern Obert
Sr. Ismael Peña-López, director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals
Grups parlamentaris
I. Sra. Marina Bravo i I. Sr. Nacho Martin (C’s)
I. Sr. Albert Batet i H. Sra. Elsa Artadi (JxCat)
I. Sr. Sergi Sabrià i I. Sr. Anna Caula (ERC)
I. Sr. Miquel Iceta i I. Sr. Ferran Pedret (PSC)
I. Sra. Jessica Albiach i I. Sr. David Cid (En Comú Podem)
Sr. Vidal Aragonés i Sra. Maria Sirvent (CUP)
I. Sr. Daniel Serrano i I. Sr. Ferran Figuerola (PP)
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2. Relació de documents presentats
Protocol específic per a l’adequació dels col·legis electorals i per al procediment de vot en la
mesa electoral i escrutini per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de
febrer de 2021, v1.7 de 09/11/2020; aprovat per PROCICAT en 09/11/2020
Proposta de MODIFICACIÓ del Protocol específic per a l’adequació dels col·legis electorals i
per al procediment de vot en la mesa electoral i escrutini per a les properes eleccions al
Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021, en relació al Vot de les persones
contagiades, v2.5 de 03/12/2020
Protocol específic per a la comunicació institucional i sobre les diferents modalitats de vot,
v1.4 de 01/12/2020
Protocol específic per als actes de campanya a les properes eleccions al Parlament de
Catalunya de 14 de febrer de 2021, v1.9 de 01/12/2020
Protocol específic per a la creació del Dispositiu eleccions COVID: oficina, responsables i
materials de seguretat sanitària, v1.4 de 01/12/2020
Protocol de funcionament de la taula de partits i definició d’escenaris de celebració de les
eleccions, v2.7 de 03/12/2020

3. Principals punts tractats i acords
S’accepten, en general, tots els documents presentats, es felicita la feina dels preparatius de
les eleccions i es celebra la convocatòria de la Taula, la constitució de la qual es troba molt
pertinent.
Es detecten alguns errors en els documents que es corregiran en properes versions i abans
de la seva aprovació per part dels òrgans competents.
A nivell de grans acords, es confirmen les següents decisions estratègiques:
• S’han de celebrar les eleccions atès l’imperatiu legal fruit de la dissolució del
Parlament el proper 21/12/2020.
• S’ha de garantir el dret a votar a tota la ciutadania.
• S’ha de garantir la seguretat sanitària a totes les persones que acudeixin a un local
electoral.
• S’aprova el model de vot per franges com el més adequat per garantir seguretat
sanitària i dret a votar.
• S’ha de treballar per reduir al màxim la concurrència de persones en els locals
electorals. Aquesta estratègia es basarà en el foment del vot per correu, per reduir el
nombre de persones que votin presencialment; dur la butlleta preparada de casa, per
minimitzar el temps necessari per votar; ampliar el nombre de locals electorals, per
repartir els votants en més espais.
S’acorda que la propera reunió plenària serà el proper 21/12/2020 amb objectiu de
formalitzar els acords presos en reunions de treball de caràcter tècnic que hauran hagut de
tenir lloc abans d’aquesta data. Els temes a tractar en aquetes reunions són els següents:
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Escenaris electorals i ajornament de les eleccions
Es fixa preliminarment el 15/01/2021 com una primera data en què avaluar la tendència a un
mes vista fins les eleccions del 14/02/2021 i avaluar la possibilitat de mantenir la convocatòria
o ajornar.
S’acorda que la decisió de continuar amb la celebració o d’ajornar no serà automàtica i que,
en cas d’ajornar, es farà concretant una data temptativa de celebració futura, evitant deixar la
data electoral sense prefixar.
Queda pendent de decidir:
• Si és possible definir una data límit a partir de la qual ja no és possible plantejar el
debat d’ajornar o no ajornar. I, en cas que n’hi hagi, quina és.
• Si és possible, dotar-se de més indicadors que ajudin a preveure la decisió d’ajornar
les eleccions. Actualment es consideren (1) la Rt (2) el nombre de casos que
requereixen ingressos hospitalaris i (3) el tram d’obertura progressiva.
Franges de vot
S’acorda mantenir la distribució dels tres conjunts de població (persones de risc; persones
contagiades, contactes estrets i sospitosos; resta de la població) en tres franges de vot.
Queda pendent de decidir:
• Si aquestes franges han de ser d’obligat compliment –per la qual cosa caldria
l’aprovació de la Junta Electoral Central– o bé han de limitar-se a ser suggeriments.
• Quin ha de ser l’esquema concret de les franges, en concret a quin grup o franja
pertanyen les persones en quarantena però sense un test positiu.

Limitació d’apoderats i interventors
El Protocol específic per a la creació del Dispositiu eleccions COVID: oficina, responsables i
materials de seguretat sanitària recomana que els “partits polítics que minimitzin el nombre
d’apoderats coincidents en un moment donat en un local” i que “només assisteixin a l’escrutini
els interventors”.
En la darrera versió del protocol, elaborada amb posterioritat a la celebració de la plenària de
la Taula de Partits (v1.6 de 07/12/2020) s’ha inclòs que “es treballarà amb la JEC el trobar
una solució que permeti facilitar als partits la intervenció de les meses especialment en casos
on sigui difícil aconseguir interventors per totes les meses”.
Queda pendent de decidir:
• Quin model es proposarà exactament a la JEC.
• Qui pot ser present concretament en el moment de l’escrutini, si interventors o també
apoderats.
• Si allò que s’acordi romandrà en el terreny dels suggeriments o bé podran esdevenir
obligacions.
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Tramesa de butlletes i butlletes descarregables
S’acorda que la Generalitat faci una tramesa única de les butlletes de totes les candidatures
així com del sobre de vot per facilitar dur el vot preparat de casa.
Queda per acordar:
• Si aquesta tramesa pot substituir la descàrrega de butlletes i sobre per Internet.
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