
  

  
 

Eleccions i COVID-19 
Taula de grups parlamentaris 

Acta de la Reunió plenària 15/01/2021 
 

Data, hora i lloc 
15/01/2021 – 12.00 h – Parlament de Catalunya 

 
Assumpte 
Tercera taula de grups parlamentaris per tractar les eleccions al Parlament de Catalunya 

 

Assistents 

 
 
Presidència i Diputació permanent del Parlament 
 

 M. Hble. Sr. Roger Torrent i Ramió, president del Parlament de Catalunya 

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

 I. 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 
 

 I. Sr. Carlos Carrizosa Torres i I. Sr. Nacho Martin Blanco (C’s) 

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

 I. Sr. Sergi Sabrià Benito i I. Sra. Anna Caula Paretas (ERC) 

 I. Sr. Miquel Iceta i Llorens i I. Sra. Assumpta Escarp i Gibert (PSC) 

 I. Sra. Jèssica Albiach Satorres i I. Sr. David Cid Colomer (En Comú Podem) 

 Sr. Carles Riera Albert i Sra. Maria Sirvent i Escrig (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) 

 
 
Generalitat de Catalunya 
 

 Hble. Sr. Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i 
Hisenda 

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

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

 Hble. Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez, conseller d’Interior 

 Hble. Sra. Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut 
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 Sr. Aleix Villatoro i Oliver, secretari general del Departament d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència 

 Sra. Elisabeth Abad i Giralt, secretària general del Departament d’Interior 

 Sr. Marc Ramentol i Sintas, secretari general del Departament de Salut 

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

 Sr. Ismael Peña-López, director general de Participació Ciutadana i Processos 
Electorals 

 

 Principals punts tractats i acords   

 
El Govern proposa dos acords 

 L’ajornament de les eleccions convocades pel 14 de febrer de 2021 

 Celebrar les eleccions durant els mesos de maig o juny de 2021 
Aquesta proposta s’oficialitzaria en un decret de suspensió de la convocatòria vigent. En el 
nou decret de normes complementàries, i prèvia autorització de la Junta Electoral Central, es 
conservarien els drets de les candidatures i s’evitaria repetir el màxim nombre de 
procediments possibles. 
La proposta es fonamenta en la situació de l’epidèmia de la COVID-19 a Catalunya i el seu 
impacte en el procés electoral, especialment en la seva legitimitat. 
 
Durant el debat amb els grups: 

 Es fa palès que cal defensar el dret a la salut i el dret a votar. 

 Es manifesta que la nova data de les eleccions ha de ser suficientment llunyana en el 
temps per donar temps a vacunar el màxim de població possible, així com per 
contribuir a reduir la pressió del rebrot sobre el sistema sanitari. D’altra banda, es fa 
palès també que el govern és en funcions, el parlament està dissolt i, per tant, la data 
tampoc no pot dilatar-se massa en el temps. 

 Es demana que la data s’acordi sense dilació i que es fixi amb criteris sanitaris i 
objectivables. 

 
S’acorda ajornar les eleccions al Parlament de Catalunya convocades pel 14 de febrer de 
2021. 
 
S’acorda que l’instrument de control de l’acció de Govern sigui la Diputació Permanent del 
Parlament. 
 
El Govern proposa el diumenge 30 de maig de 2021 com a data temptativa. Es proposa 
establir els mecanismes necessaris perquè el Parlament pugui seguir controlant l’acció de 
govern durant el període fins la nova cita electoral. 
 
S’acorda mantenir la Taula de Partits com a espai d’informació i deliberació sobre 
l’organització de les eleccions al Parlament de Catalunya en el marc de l’epidèmia de la 
COVID-19. 
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El debat sobre la nova data electoral no és concloent.  
No hi ha acord en la nova data electoral. Es posen sobre la taula les següents: 

 14 o 21 de març de 2021 

 9 o 16 de maig de 2021 

 30 de maig de 2021 

 Ajornar la decisió de la data fins no haver definit criteris objectius per fixar-la 
essent la proposta del Govern la que genera major acceptació. 
 
El Govern confirma la data del 30 de maig de 2021, amb suport majoritari, com la nova data 
per a la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya. 
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