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INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES DE PALAMÓS 

Exp. SGP.21007 

 

 

EL FET QUE ORIGINA L’INFORME 

En data 02 de febrer de 2021 es persona a l’oficina del Síndic el ciutadà 

referenciat que manifesta que: No està d'acord amb la decisió de l'ajuntament de 

concentrar les votacions en un sol lloc, deguda la situació de pandèmia perquè 

va contra natura i les normatives existents de Catsalut i vulnera els drets de les 

persones que volen votar i aquesta situació és un pla disuasori per desistir de 

molta gent. 

ACTUACIÓ I CRITERI DEL SÍNDIC 

En data 03 de febrer de 2021 el Síndic es reuneix amb el Sr. Alcalde per a recollir 

les seves explicacions sobre la  unificació de les meses. Es recullen a continuació 

els aspectes més rellevants de l’explicació. 

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

CIUTADÀ: Sr. XXX XXX XXX 

TEMA: Disconformitat amb la unificació de meses electorals 
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1. La majoria dels locals en els que tradicionalment s’ubicaven les meses no 

complien els requisits mínims exigits per la normativa actual pel que fa a 

distàncies, ventilació i accessos. (Protocol específic per a l’adequació dels 

col·legis electorals i per al procediment de vot en mesa electoral i escrutini per a les 

properes eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (DEPARTAMENT 

D’ACCIÓ EXTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I TRANSPARÈNCIA) 

2. Es va haver de desestimar un espai, el pavelló d’esports municipal, que 

compleix molts dels requisits però no permet l’accessibilitat per a persones 

amb discapacitat. 

3. La concentració de meses permet un major rigor en la vigilància del 

compliment de les normes i protocol de seguretat. 

4. Es disposarà de transport públic gratuït per acudir a la votació. 

5. Creu Roja efectuarà un servei permanent per a persones amb necessitat 

de transport especial fins a l’espai de votació, aquestes persones 

disposaran de prioritat per accedir a la seva mesa en el moment que 

arribin. 

6. Es considera que, atenent al rigor amb que es pensen fer complir totes 

les mesures de seguretat, no es posarà a cap ciutadà en un perill de 

contagi superior al perill general que comporta la vida quotidiana. 

7. Està prevista una campanya d’informació als ciutadans sobre tots 

aquests extrems. 
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8.  

CONCLUSIÓ 

Tot i que aquesta queixa del ciutadà no s’hauria d’haver acceptat per no haver 

sigut presentada prèviament de manera formal a l’Ajuntament, atenent a la 

proximitat de la data dels comicis, es decideix obrir l’expedient, estudiar el cas i 

emetre el present informe. 

Aquest Síndic no comparteix la visió del ciutadà exposada en la seva visita 

perquè considera que en la decisió de l’Ajuntament s’han valorat totes les 

ubicacions raonables, i aquesta és la que millor pot garantir la seguretat de les 

persones. Que la incomoditat que comporta el desplaçament no constitueix cap 

vulneració del dret de vot, ja que s’han establert els mecanismes necessaris per 

a garantir l’accés a l’espai de votació de totes les persones. Aquesta situació 

d’incomoditat no és especialment diferent a la resta de situacions que es viuen 

en aquests moments i com és obvi no se’n pot culpar a l’administració sinó a la 

propagació de la COVID19. No s’aprecia cap mena de voluntat dissuasiva per 

part de l’actuació municipal, ja que es posaran mitjans suficients per a la mobilitat 

de les persones, es garanteix el màxim rigor en les mesures de prevenció de 

contagis i es farà una campanya informativa a la ciutadania. 
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Per tant, es considera correcta l’actuació de l’administració en la presa d’aquesta 

decisió i no procedeix cap recomanació del Síndic a l’Ajuntament sobre aquest 

cas. 

Palamós, 3 de febrer de 2021 


