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1. Assistents
Presideix:
Sr. Jordi Foz i Dalmau, secretari de Transparència i Govern Obert
Assistents:
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I. Sr. Josep Costa i Rosselló, Vicepresident Primer, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
(per confirmar)
Generalitat de Catalunya
Sr. Marc Ramentol, secretari general del Departament de Salut
Sra. Elisabeth Abad i Giralt, secretària general del Departament d’Interior
Sr. Ismael Peña-López, director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals
Grups parlamentaris
I. Sr. Nacho Martin (C’s)
I. Sr. Albert Batet (JxCat)
I. Marc Sanglas (ERC)
I. Sr. Ferran Pedret (PSC)
I. Sr. David Cid (En Comú Podem)
Sra. Maria Sirvent (CUP)
I. Sr. Daniel Serrano (PP)
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2. Relació de documents presentats
Taula de Partits. Acta de la plenària de 04/12/2020
Protocol específic per a l’adequació dels col·legis electorals i per al procediment de vot a 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 a 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’aprova per assentiment l’acta de la plenària anterior així com l’ordre del dia de la present
convocatòria.
En relació als punts de debat, s’assoleixen els acords següents:
Butlletes descarregables
S’acorda que la Generalitat retiri l’opció de descarregar les butlletes i el sobre per Internet,
atès que genera molts dubtes sobre les incidències i discussions que puguin generar a les
meses especialment durant el recompte. S’apunten també dubtes sobre la traçabilitat del vot
i el secret de vot.
S’acorda demanar a l’Oficina del Cens Electoral incloure dins el llistat del cens incloure els
ciutadans robinson que hagin demanat ser exclosos de les trameses de propaganda electoral,
atès que es considera informació d’interès públic lligada al procés electoral i no als partits.
Es proposa tornar a considerar l’opció de descarregar les butlletes només per als votants a
l’exterior si l’Oficina del Cens Electoral acceptés enviar-los la documentació en tancar el cens
i no en el moment de proclamació definitiva de candidatures, guanyant-se entre 15 i 40 dies.
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Franges de vot
S’acorda mantenir el repartir els tres conjunts de població (persones de risc; persones
contagiades, contactes estrets i sospitosos; resta de la població) en tres franges de vot.
S’acorda que les franges no siguin d’obligat compliment, pel què la distribució recomanada de
franges serà
 09:00-12:00h persones de risc
 12:00-19:00h persones sanes no quarantenades
 19:00-20:00h persones contagiades, contactes estrets i sospitoses
Es declina sol·licitar a la EJC l’extensió de la jornada electoral així com permís per aturar la
votació per poder netejar, atès que perjudicaria la dinàmica de vot així com el dret de sufragi
actiu.
Es proposa fer arribar a Salut el suggeriment de, dins el pla de vacunacions, administrar la
vacuna de forma prioritària als membres de les meses i altre personal del local electoral.
Escenaris electorals i ajornament de les eleccions
Es fixa 15/01/2021 com la data en la 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. A ser possible,
en aquesta data hi hauria d’haver una decisió definitiva en relació a la celebració de les
eleccions. Des del moment de la convocatòria i fins aquesta data, el Govern informarà amb
freqüència a la Taula dels avenços de la pandèmia així com dels darrers preparatius de les
eleccions.
S’acorda que cap decisió cabdal, especialment la decisió de celebrar definitivament o
d’ajornar, es prendrà de forma automàtica o sense convocar la Taula amb antelació.
S’accepta la proposta d’escenaris i indicadors proposats, que figuren al Protocol de
funcionament de la taula de partits i definició d’escenaris de celebració de les eleccions, v2.7
de 03/12/2020
Limitació d’apoderats i interventors
S’acorda no proposar la creació de cap nova figura a la Junta Electoral Central.
S’acorda que els partits treballaran preferentment amb apoderats i no amb interventors.
S’acorda que els apoderats dels partits centrin la seva activitat en un sol local electoral sempre
que sigui possible, amb l’objectiu de reduir desplaçaments i així reduir el risc de contagis.
S’acorda limitar el nombre d’apoderats coincidents en un moment donat en un local. Com a
proposta de partida es suggereix un màxim d’un apoderat per cada cinc meses durant la
jornada electoral, i un màxim d’un apoderat per cada tres meses durant el recompte. Aquest
acord queda pendent de deliberació dins de cada partit i serà modificat o ratificat en una altra
reunió tècnica o a la propera plenària.

Pàgina 4 de 5

S’acorda demanar a la Junta Electoral Central que validi i i faci obligatoris aquests acords,
atès que el seu compliment serà beneficiós per la seguretat sanitària, en reduir el nombre de
desplaçaments i el nombre de persones coincidents en un mateix local electoral.

4. Compromís de ratificació
S’acorda recollir els acords en una acta – el present document – i fer-los arribar als assistents
a la reunió amb l’objectiu que es puguin treballar dins les respectives formacions polítiques.
Juntament amb l’acta, s’adjuntaran les noves versions dels protocols de manera que aquests
recullin els acords presos a la reunió tècnica de la Taula de Partits.
En cas que hi hagi algun canvi durant les deliberacions dins els partits, es considerarà
convocar una nova reunió tècnica de la Taula. En cas que els canvis puguin resoldre’s sense
una reunió formal, o en absència d’aitals canvis, tots els acords es ratificaran formalment
durant la propera reunió plenària de la Taula de Partits, el 21/12/2020 a les 12.30h al
Parlament de Catalunya.
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