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Eleccions i COVID-19 
Taula de grups parlamentaris 

Acta de la Reunió tècnica 11/01/2021 

Data i hora 
11/01/2021 – 12.30 h 

Assumpte 
Taula tècnica de grups parlamentaris per tractar les eleccions al Parlament de Catalunya 

Assistents 

Presideix: 

 Sr. Jordi Foz i Dalmau, secretari de Transparència i Govern Obert

Diputació permanent del Parlament 

 Sr. Josep Costa i Rosselló, vicepresident primer del Grup Parlamentari de Junts
per Catalunya

 I. Sr. Joan García González, vicepresident segon del Grup Parlamentari de
Ciutadans

 I. Sra. Gemma Geis i Carreras, secretària primera de la Mesa del Grup Parlamentari
de Junts per Catalunya

 I. Sr. David Pérez Ibáñez, secretari segon de la Mesa del Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar

Grups parlamentaris 

 Sr. Nacho Martin Blanco (C’s)

 I. Sr. Albert Batet Canadell i Hble. Sra. Elsa Artadi Vila (JxCat)

 I. Sra. Anna Caula Paretas i I. Sr. Marc Sanglas Alcantarilla (ERC)

 I. Sr. Ferran Pedret Santos (PSC) i I. Sra. Assumpta Escarp Gibert (PSC)

 I. Sr. David Cid Colomer (En Comú Podem)

 Sra. Sandra Redondo Ibáñez (CUP)

 I. Sr. Santi Rodríguez Serra i Sr. Daniel Serrano Coronado (PP)

 Excm. Sr. Ferran Bel i Accensi i Il·lm. Sr. Marc Castells Berzosa (Partit
Demòcrata)



 

1 
 

Informe de prediccions de la situació epidemiològica a Catalunya 
7 de gener de 2021 

 
Possibles escenaris segons efecte de les mesures 

 
Introducció metodològica 

En aquest informe presentem una actualització dels possibles escenaris d’evolució de la 
pandèmia a Catalunya a mig termini. S’han elaborat a partir de la Rt diària assumida en 
cadascuna de les hipòtesis. 

• A partir de la corba de casos, i tenint en compte el percentatge d’hospitalitzacions i el 
retard entre el diagnòstic i l’ingrés, es simula l’evolució dels nous ingressos. 

•  A partir de la corba de casos, i tenint en compte el percentatge d’ingressos en UCI i el 
retard entre el diagnòstic i l’ingrés, es simula l’evolució dels nous ingressos en UCI. 

• Les corbes d’ocupació d’hospitals i UCIs es generen a partir d’una anàlisi prèvia de 
correlació entre la corba de casos i la d’ocupació les setmanes prèvies. 

En aquest informe es treballa amb dades del SISAP actualitzades amb data 07/04/2021. No 
s’utilitzen els 3 darrers dies atès que els seus valors s’actualitzaran posteriorment. 

Amb la metodologia desenvolupada assagem diversos escenaris. Tot i que es presenten 
simulacions a 40 dies (04/01 a 15/02), cal tenir en compte que les dades son poc fiables més 
enllà de 10-15 dies, atès que qualsevol error en la formulació de la hipòtesis es va incrementant 
a mida que ens allunyem de la data d'inici de la simulació. D'acord amb aquesta limitació, es 
recomana considerar els resultats de l'informe en termes de tendència. A més a més, ens 
trobem en una situació de canvi de tendència, el que incrementa encara més la incertesa en les 
simulacions. 

Escenaris 

La tendència actual és de creixement sostingut a una Rt que es mou entre l’1.2 i l’1.1, tot i que 
resta pendent comprovar si hi ha hagut efecte de les celebracions de Cap d’Any. El dia 7 de gener 
ha entrat en vigor un nou paquet de mesures, que està previst que s’allargui durant 10 dies. 
Aquestes mesures són lleugerament menys restrictives que les d’octubre-novembre, ja que no 
s’han tancat completament les activitats típicament relacionades amb l’oci i la vida social dels 
adults. Per tant, és esperable que s’assoleixi una Rt lleugerament superior a la que es va assolir 
amb les mesures d’octubre-novembre, que va estar al voltant del 0.8. Tenint en compte aquesta 
discussió, assajarem quatre escenaris, de més a menys optimista:  

• Escenari 1: el creixement actual s’estabilitza en una Rt d’1.15 fins que fan efecte les 
mesures, que la fan baixar a 0.8. La reobertura posterior es fa de manera que es 
mantingui una Rt de 0.9. 

• Escenari 2: el creixement actual s’estabilitza en una Rt d’1.1 fins que fan efecte les 
mesures, que la fan baixar a 0.9. La reobertura posterior es fa de manera que es 
mantingui una Rt de 1. 
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• Escenari 3: el creixement actual s’accelera temporalment com a resultat de les 
celebracions de Cap d’Any, fins a una Rt d’1.3. Quan fan efecte les mesures, la fan baixar 
a 0.8. La reobertura posterior es fa de manera que es mantingui una Rt de 0.9. 

• Escenari 4: el creixement actual s’accelera temporalment com a resultat de les 
celebracions de Cap d’Any, fins a una Rt d’1.3. Quan fan efecte les mesures, la fan baixar 
a 0.9. La reobertura posterior es fa de manera que es mantingui una Rt d’1. 

 

Descripció Gràfica de l’evolució de Rt (marró: sensible; blau: estable) 

Escenari 1 

 

 

 

Escenari 2 
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Escenari 3 

 

 

 

Escenari 4 

 
 

  



 

4 
 

Resultats 

A continuació mostrem els resultats de l’avaluació d’aquests quatre escenaris en referència al 
nombre de casos diaris i a la incidència acumulada a 14 dies (IA14).  

Escenari 1 Escenari 2 

  

En aquest escenari, el més optimista, el pic es 
quedaria lleugerament per sota del d’octubre, 

amb un màxim d’uns 3500 casos diaris de mitjana 
(entre 4000-5000 els dies laborables). La baixada 
posterior ens deixaria una IA14 per sobre dels 300 

casos per 105 hab. a mitjans de febrer. 

En aquest escenari, el pic assolit seria el mateix 
que a l’escenari 1 però la baixada posterior seria 
molt més suau i acabaria estancant-se als 3000 

casos diaris, aproximadament (IA14 al voltant dels 
500 casos per 105 hab. a mitjans de febrer). 

Escenari 3 Escenari 4 

  

En aquest escenari el pic assolit seria semblant al 
d’octubre, amb un nombre de casos diaris al 
voltant dels 5000 (entre 6000-7000 els dies 

laborables). La baixada posterior ens deixaria una 
IA14 al voltant dels 400 casos per 105 hab. a 

mitjans de febrer. 

En aquest escenari, el pic assolit seria semblant 
al de l’escenari 3 però la baixada posterior seria 
molt més suau i acabaria estancant-se als 4000 

casos diaris, aproximadament (IA14 al voltant dels 
700 casos per 105 hab. a mitjans de febrer). 
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Les properes gràfiques il·lustren l’evolució de l’ocupació de les UCI resultant de casa escenari.  

Escenari 1 Escenari 2 

  

Escenari 3 Escenari 4 

  
 

 

Discussió 

En relació a l’ocupació de les UCI, és crític el que pugui passar els dies previs a l’efecte de les 
mesures. Si Cap d’Any genera alguns dies de creixement a Rt d’1.3 (escenaris 3 i 4), és molt 
probable que se superi el llindar dels 600 ingressats en UCI. En canvi, si no hi ha una acceleració 
del creixement i seguim al ritme actual (1.1-1.2), ens acostaríem molt al llindar dels 600 però 
podria ser que no se superés.  

Per altra banda, aquests escenaris mostren que cal aconseguir un decreixement significatiu i 
sostingut en el temps (escenaris 1 i 2). Si no és així, s’aturaria el creixement actual però ens 
situaríem a un nivell d’incidència impossible de manejar (entre 3000 i 4000 casos diaris a mitjans 
de febrer). No obstant, es fa difícil pensar que amb mesures menys restrictives que a l’octubre 
s’assoleixi una Rt de 0.8, com aleshores, tenint en compte també que les condicions a l’hivern 
són més favorables a la propagació del virus (és probable que la tendència sigui a tancar més les 
finestres, pel fred). Per tant, el més versemblant és pensar en un decreixement molt lent, a una 
Rt de 0.9, que requeriria allargar les mesures en el temps durant diverses setmanes.  
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En diverses ocasions, en força països s’han observat canvis ràpids de velocitat de propagació que 
podem relacionar amb la superació d’un cert llindar de control. Aquest és un risc que no hem 
tingut en compte en els escenaris. D’altra banda, a UK i a Irlanda s’ha observat una acceleració 
molt gran que por estar relacionada amb la nova variant. Aquesta amenaça també la tenim sobre 
la taula, i suposaria un canvi de comportament que tampoc hem tingut en compte en aquests 
escenaris. Qualsevol increment sobtat de la velocitat de propagació, donats els nivells 
d’incidència actuals, demandaria d’una resposta molt ràpida per evitar arribar a situacions 
realment crítiques. 
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Generalitat de Catalunya 
 

 Hble. Sr. Bernat Solé i Barril, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència 

 Hble. Sra. Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència 

 Sr. Marc Ramentol i Sintas, 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 

 
 

Relació de documents presentats 

 
Departament de Salut. Evolució de la situació epidemiològica: escenaris per al període 
electoral. 
 
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Eleccions i COVID-
19. Estat dels dispositius per la preparació de les Eleccions al Parlament de Catalunya 2021. 
 
 

Principals punts tractats i acords 

 
Es presenta l’estat de la situació epidemiològica a Catalunya i els possibles escenaris 
previstos de cara a la campanya electoral i la jornada electoral. 
 
Es presenta l’estat dels dispositius per a la preparació de les eleccions així com els impactes 
obtinguts de cara a reduir el risc de contagi durant les eleccions i garantir el dret de vot de la 
ciutadania. 
 
S’acorda ajustar les expectatives generades per l’acord de la plenària de 21/12/2020 respecte 
la possibilitat d’incloure els membres mesa al pla de vacunació de la COVID-19: només seria 
possible la primera dosi i, per tant, no estarien del tot immunitzats. S’acorda, també, incloure 
els representants de l’Administració en el pla. 
 
S’acorda que el dia 15/01/2021 es prengui la decisió definitiva sobre si mantenir la 
convocatòria o ajornar les eleccions, sense esperar a dies posteriors i, en cap cas, al 
29/01/2021 com inicialment s’havia pactat unànimement a la Taula. 
 
La Taula demana al Govern que porti una proposta de manteniment o ajornament de la 
convocatòria en funció dels criteris sanitaris que farien viables o inviables les eleccions i el 
seu fonament.  
 
S’acorda celebrar una altra reunió tècnica el dia 14/01/2021, monogràfica per a tenir 
actualització d’última hora de la informació epidemiològica. 



Eleccions i COVID-19
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Estat dels dispositius per la preparació de les

Eleccions al Parlament de Catalunya 2021

Tècnica de la Taula de Partits



Preparatius de les Eleccions 2021 amb COVID-19

Document 
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Marc
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Dispositiu 

COVID-19
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Principals dispositius de les Eleccions 2021

Contractacions

Compres

Serveis

Dispositiu 

COVID-19

Oficina 

Electoral

Dispositiu de 

recollida de 

dades

Dispositius de 

comunicació

Locals 

electorals

Ajuntaments

Oficina del 

Censo Electoral

PROCICA

T

Dispositiu pel 

vot exterior



Compliment dels acords de la plenària de 21/12/2020
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Butlletes i tramesa

• Butlletes descarregables: no es faran servir, tampoc pel vot exterior

• La tramesa es farà a tot el cens, Robinson inclosos

• La petició feta a l’Oficina del Cens Electoral d’avançar la tramesa pel vot exterior va ser denegada

Vot en urna

• S’aplicaran les franges de vot acordades

• No seran obligatòries ni hi haurà extensió de la jornada electoral

• S’ha sol·licitat a Salut incloure el persona dels locals electorals al pla de vacunacions COVID-19

Altres acords

• Acord sobre apoderats i partits: pendent de la junta de portaveus

• Els acords presos es van incloure als protocols pertinents i aprovar al PROCICAT el 28/12/2020

• Les actes i ordres del dia s’han publicat al web parlament2021.cat

Dates clau

• Tècnica, 11/01/21

• Plenària, 15/01/2021

• Plenària de “no retorn”, 29/01/2021



Peticions a la Junta Electoral Central: acceptades
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Documents

• Manual membres mesa: aprovat amb canvis

• Models oficials

Seguretat sanitària i accessibilitat

• Protocol locals electorals i circuït de vot

• Enviament documentació en Braille

Vot per correu

• Vot per correu amb entrega a carters

• Paperetes descarregables  no s’utilitzaran

• Vot per correu: ampliació termini enviament a mesa per correu certificat

Vot exterior

• Vot CERA: ampliació sol·licitud vot

• Vot militars fora territori estat: ampliació termini enviament a mesa per correu certificat



Peticions a la Junta Electoral Central: denegades
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Seguretat sanitària

• Vot per correu a casals de gent gran: no procedeix  Es tornarà a demanar

• Rebaixar a 60 l'edat màxima per ser membre mesa

Vot exterior

• Ajornar escrutini al 7è-10è dia posterior a la jornada electoral (vot exterior)

• Sol·licitud tramesa electoral a exteriors sense paperetes

• Sol·licitud descàrrega de certificats de vot exterior: denegat

Candidatures

• Validació de signatures digital de baixa seguretat per constitució de candidatures

• Presentació telemàtica de candidatures



Dispositiu oficina electoral
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Logística i Contractacions

• Personal, serveis, subministraments

• Ajuntaments, Delegacions del Govern, Consorcis, Consells

• Delegación del Gobierno en Catalunya, Correus, INE (Oficina del Cens Electoral)

• Juntes electorals i provincials de zona

• 012, OAC, AOC i ER

Comunicació i difusió

• Web

• Campanyes: bàsica electoral, vot per correu, vot exterior, accessibilitat, idCAT Certificat

• Xarxes socials: identificació oficial 14F a xarxes, fake news

Accessibilitat

• DINCAT

• ACIC, ONCE

• Creu Roja Espanyola



Dispositiu COVID-19
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Quadre de comandament

COVID-19
• Llista

• Aplicació

• Seguiment web



Evolució dels locals electorals
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• Increment notable de meses

• Canvi de locals tradicionals per 

grans locals: espai, ventilació, 

facilitat de gestió

• Espai “Eleccions COVID-19 

Ajuntaments”

• Treball de proximitat

o Directe

o Delegacions del govern al territori



Evolució del vot per correu
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• Bon funcionament de la campanya 

de vot per correu

• Bon funcionament de l’ús de la 

sol·licitud telemàtica

• Tensionament no crític dels 

dispositius de vot per correu

o Generalitat

o Oficina del Cens Electoral

o Correos

• Reforç dels dispositius de vot per 

correu

o Domèstic

o Exterior

• Primeres campanyes de desprestigi 

del vot per correu

• Compromís necessari de totes 

les institucions de recolzar el 

canal explícitament



Altres

11

Dispositiu del vot exterior

• Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea

• Delegacions del govern a l’exterior

• Oficina de Drets Civils i Polítics

Dispositiu de recollida d’informació i de difusió de dades

• Muntatge a l’espai Fira. Simulacre general 30/01/2021

• Muntatge a l’espai Parlament

Tramesa única de butlletes i sobre de vot

• Disseny: plecs de 4 butlletes

• Problemes d’estoc de matèries primeres i de proveïdors

• Dificultat amb els terminis si hi ha sol·licitud de procediment d'empara davant TC

• Increment pressupostari



Identificació del 

departament o organisme

Tota la informació en aquest document sota una
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Atribució – No Comercial

Per més informació si us plau visiteu

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 


