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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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