Eleccions i COVID-19
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Principals punts tractats i acords
El Govern informa dels protocols d’informació, formació i acompanyament dels responsables
COVID-19 dels ajuntaments i dels responsables de seguretat sanitària dels locals electorals.
S’informa també de les concrecions del circuït de vot i de les proteccions extraordinàries als
membres de les meses.
El Govern proposa les següents actuacions per reforçar la seguretat dels membres mesa:
 Test d’antígens als titulars i primers suplents, que es realitzaria durant els dies 9 al 12
de febrer en els CAP de referència. Salut es posarà en contacte amb les persones per
informar-los de l’oportunitat de realitzar-se aquest test antigènic ràpid i facilitar una cita
prèvia.
 EPI integral durant la darrera franja de vot, recomanada per als membres de les meses
durant la darrera franja de vot (persones confinades). Aquest dispositiu incorporarà
informació i formació pilotada des de l’Agència de Salut Púbica per als 3.000
responsables de seguretat sanitària dels col·legis electorals, que coordinaran el
dispositiu durant la jornada electoral.
 Les mascaretes que es faran servir durant la jornada electoral deixaran de ser les
quirúrgiques i passaran a ser les FFP2, atès que són més segures, especialment
enfront les noves soques del virus.
Aquestes actuacions vindran acompanyades d’un increment de la dotació per despeses
sanitàries que es destina als ajuntaments, ja incrementada d’inici respecte altres eleccions al
Parlament. L’increment serà aproximadament d’un 10% del total aprovat al Decret de Normes
Complementàries.
El Govern informa que serà impossible vacunar els membres mesa atesa la no disponibilitat
de vacunes addicionals i per la impossibilitat d’assolir una immunització plena de les persones
pel mateix dia de les eleccions.
El Govern informa de l’evolució procés de designació dels membres mesa i de les al·legacions
que alguns ciutadans estan fent, en alguns casos, a través de plataformes ciutadanes.. S’ha
reforçat la informació de les persones vulnerables respecte a la possibilitat que siguin requerits
a ser membres mesa i les opcions que tenen per si consideren oportú presentar recurs a la
JEZ, que és qui ha d’acabar-los resolent.
S’obre la possibilitat de modificar el protocol acordat per la mateixa taula de partits i aprovat
pel PROCICAT on se fixen les franges horàries recomanades durant el dia de les eleccions.
Cada partit exposa el seu posicionament al respecte i, en aquest sentit, no hi ha consens
sobre la possibilitat de modificar-les.
Es demana un canal preferencial amb PROCICAT per a resoldre dubtes urgents sobre
l’organització d’actes de campanya.
S’acorda implementar les mesures de seguretat sanitària que ha presentat el Govern.
S’acorda considerar el dret a la salut i el dret a la participació política com a drets fonamentals.

Pàgina 2 de 3

Els partits presents a la taula acorden complir en les respectives campanyes electorals amb
el protocol consensuat per la mateixa taula de partits i aprovada pel PROCICAT, prioritzant al
màxim els actes telemàtics i, per altra banda, adequar les respectives campanyes electorals
a les mesures i restriccions aprovades pel PROCICAT i vigents en cada moment.
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