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Us indiquem a continuació la valoració feta en relació a la vostra consulta: 

  

De conformitat amb l'escrit presentat pel sindicat "Metges de Catalunya" als 

Departaments de Salut i d'Interior en data 28 de desembre, es sol·licita que es 

confirmi la viabilitat de la celebració del Congrés d'afiliats el dia 13 de gener de 

2021, en les condicions descrites o, si s'escau, se'ls comuniquin les mesures 

addicionals o alternatives que caldria adoptar per la seva celebració. Al seu 

torn, es posa de manifest que en el marc d'aquest Congrés, s'han de celebrar 

alhora les eleccions als òrgans de govern del sindicat.  

  

Al respecte, la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i 

es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 

brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, indica, en 

l’apartat 18, relatiu a  congressos, convencions, fires comercials i festes majors, 

que: "Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires 

comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d’actes 

amb risc de generar aglomeracions de persones".  

  

Així mateix, cal atenir-se el disposat per l'apartat 8 de l'esmentada Resolució, 

en el seu número 1, el qual estableix que "Les reunions i/o trobades familiars i 

de caràcter social, tant en l’àmbit públic com privat, es permeten sempre que no 

se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents, i 

que no se superin les dues bombolles de convivència". Així mateix, el número 3 

precisa que “no es consideren incloses en la prohibició a què fa referència 

l’apartat 1 les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral”. 
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Per la seva banda, el seu article 3, referent a la limitació de mobilitat dins del 

territori de Catalunya, indica que queda limitada l'entrada i sortida de persones 

de cada municipi, amb les excepcions justificades previstes a l'apartat 2.1. Entre 

aquestes excepcions es distingeix en el seu apartat b) el "Compliment 

d’obligacions laborals que d’acord amb l’apartat 7 d’aquesta Resolució, no es 

puguin desenvolupar mitjançant treball a distància o teletreball, així com 

obligacions derivades de l’activitat professional o empresarial, institucionals o 

legals que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics" .  

  

En conseqüència, i de conformitat amb l'exposat, pel que fa a les eleccions als 

òrgans de govern del sindicat, s’hauria de prioritzar l'habilitació del sistema de 

votació per mitjà de medis telemàtics, sempre que resulti possible. En el supòsit 

que no ho fos, podria dur-se a terme la votació presencialment respectant totes 

les mesures de protecció preceptives, per tal de garantir-se el dret de 

representació i de llibertat sindical.  

  

D'altra banda, al marge de les votacions pels òrgans de govern del sindicat, i en 

relació amb la part de l'acte consistent estrictament en el Congrés d'afiliats, 

hauria de celebrar-se en tot cas telemàticament ateses les limitacions 

aplicables a les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social.  

   

Cordialment, 

   

Imma Solé Colomé 
Subdirectora general de Coordinació i Gestió d’Emergències 

Direcció general de Protecció Civil  

Departament d'Interior 

 
 


