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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat dels diputats de la XIV 
legislatura
234-00063/13, 234-00096/13, 234-00149/13

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE L’ESTATUT DELS DIPUTATS

Al Ple del Parlament
La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió del 16 de desembre de 2021, 

presidida pel diputat David Saldoni i de Tena, amb l’assistència del secretari de la 
Comissió, David Pérez Ibáñez, i dels diputats Jordi Albert i Caballero, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana; Isabel Lázaro Pina, del Grup Parlamentari de 
VOX en Cataluña; Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; David Cid Colomer, del Grup Parla-
mentari d’En Comú Podem; Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
i Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt, ha estudiat les declaracions presentades 
pels diputats del Parlament de Catalunya amb relació a les activitats professionals, 
laborals o empresarials que exerceixen i als càrrecs públics que ocupen.

1. Una vegada examinada aquesta documentació, i d’acord amb les considera-
cions ja expressades en el dictamen ratificat pel Ple del Parlament el 19 d’octubre de 
2021, la Comissió proposa al Ple la situació de compatibilitat dels diputats següents: 

I. Sra. Mireia Dionisio Calé (tram. 234-00149/13)
Regidora de l’Ajuntament de Mollet del Vallès (sense percebre cap remuneració).
Activitat compatible.
Funcionària de carrera de l’Ajuntament de Granollers, en situació de serveis es-

pecials.
La Comissió en pren nota.

2. Una vegada examinades les noves dades declarades pels diputats relatives a la 
professió que exerceixen i als càrrecs públics que ocupen, d’acord amb l’article 19.2 
del Reglament i la legislació aplicable, la Comissió, en compliment del que disposa 
l’article 18.2 del Reglament, proposa al Ple mantenir la situació de compatibilitat 
dels diputats següents: 

Mercè Esteve i Pi, Joan Canadell i Bruguera.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2021
El secretari de la Comissió, David Pérez Ibáñez; el president de la Comissió, 

David Saldoni i de Tena
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de VOX en Cataluña; Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; David Cid Colomer, del Grup 
Parlamentari d’En Comú Podem; Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, i Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt, ha estudiat l’escrit amb número de 
registre 24954 presentat pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar el 14 de desembre de 2021 i la Sentència número 2/2021, 
de la mateixa data, dictada per la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya en el marc de procediment abreujat 1/2021.

La Comissió, una vegada examinada aquesta documentació i després de prendre 
coneixement de l’escrit i els annexos presentats pel diputat Pau Juvillà i Ballester, fa 
les consideracions jurídiques i polítiques següents: 

Primera. No concorre cap de les causes d’incompatibilitat de l’article 18 del Re-
glament del Parlament de Catalunya.

Segona. No concorre sobre el diputat Pau Juvillà i Ballester cap de les causes 
de pèrdua de la condició de diputat de l’article 24 del Reglament del Parlament de 
Catalunya.

Tercera. Pau Juvillà i Ballester no es troba en cap situació inclosa al Reglament 
del Parlament de Catalunya que en faci modificar la condició de diputat.

Finalment, la Comissió ha acordat d’establir el dictamen següent: 

Sr. Pau Juvillà Ballester (tram. 234-00130/13)
No concorre cap causa d’incompatibilitat sobre el diputat Pau Juvillà i Ballester 

ni cap altra circumstància que afecti la seva condició de diputat del Parlament de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2021
El secretari de la Comissió, David Pérez Ibáñez; el president de la Comissió, 

David Saldoni i de Tena
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