
 

ACORD 

La Comissió Permanent de FEDERALISTES D’ESQUERRES ha acordar iniciar un recurs contenciós 

– administratiu contra el Decret 1 / 2021, de 16 de gener, acordat pel Govern de la Generalitat, 

que deixa sense efectes el Decret 147 / 2020, de 21 de Desembre, que convocava eleccions al 

Parlament de Catalunya per al dia 14 de febrer de 2021. 

Les greus condicions sanitàries de la pandèmia COVID – 19 obliguen a prendre mesures 

severes de protecció i defensa de la salut pública, que no poden ser incompatibles amb el 

normal funcionament de les institucions democràtiques i del moment culminant del procés 

polític, l’elecció dels representants de la ciutadania. El Decret 1 / 2021 no compleix aquestes 

condicions, i això porta a la presentació del corresponent recurs, davant el Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya. 

Aquest recurs es fonamenta en diversos elements: 

- Manca de competència: l’ajornament de les eleccions no porta la signatura del 

president de la Generalitat 

- Inconcreció: no se sap ni s’indica quines són els indicadors sanitaris o les condicions 

que es consideren necessàries per a poder realitzar el procés electoral, ni quin és el 

seu abast temporal: el propi Decret preveu la possibilitat d’ulteriors ajornaments. 

- Paralització administrativa i institucional: la inexistència d’un titular de la Presidència 

de la Generalitat, la dissolució del Parlament, o l’absència d’un govern en plenitud, 

impliquen que no es poden adoptar mesures, ni elaborar propostes legislatives, ni 

preparar els pressupostos 2021, ni convocar les forces socials, educatives i 

empresarials per a preparar i presentar projectes d’inversió en el marc del programa 

NEXT GENERATION de la Unió Europea. 

 

La greu crisi institucional que viu Catalunya requereix una solució al més aviat possible, i 

aquesta només pot venir d’unes eleccions en les millors condicions de seguretat ( que ja 

estaven estudiant els serveis del govern de la Generalitat), de l’existència d’un govern en 

plenitud i de l’aprovació i posta en marxa de mesures per sortir de la crisi sanitària, social i  

econòmica que vivim. 


