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XIV legislatura · segon període · sèrie C · número **** 

Comissió de l’Estatut dels Diputats 

Sessió 4, dijous 16 de desembre de 2021 

Presidència de l’I. Sr. David Saldoni i de Tena 

Sessió 4 de la CED 

La sessió de la Comissió de l’Estatut dels Diputats (CED) s’obre a ****. Presideix 

David Saldoni i de Tena, acompanyat de la vicepresidenta, , i del secretari, David 

Pérez Ibáñez. Assisteix la Mesa el lletrat Ferran Domínguez García. 

Hi són presents Jordi Albert i Caballero, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Isabel 

Lázaro Pina, pel G. P. de VOX en Cataluña; Eulàlia Reguant i Cura, pel G. P. de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; David Cid Colomer, pel 

G. P. d’En Comú Podem; Joan García González, pel G. P. de Ciutadans, i Lorena 

Roldán Suárez, pel G. Mixt. 

[Assisteix] a aquesta sessió  

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat de Mireia Dionisio Calé (tram. 234-

00149/13 Declaració de professió i càrrecs públics. 

2. Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics d’uns diputats que no 

canvien la situació de compatibilitat actual 

2.1 Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat de Mercè Esteve i Pi (tram. 234-

00096/13 Presentació de nova documentació. Mercè Esteve i Pi, del Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya 
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2.2 Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat de Joan Canadell i Bruguera (tram. 

234-00063/13 Presentació de nova documentació. Joan Canadell i Bruguera, del 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 

3. Proposta d’informe sobre l’escrit amb número de registre 17127 

4. Proposta d’informe sobre l’escrit amb número de registre 24954 i situació de 

compatibilitat o d’incompatibilitat de Pau Juvillà Ballester (tram. 234-00130/13  

El president 

Molt bé; doncs, si us sembla donem inici a la sessió de la Comissió de l’Estatut dels 

Diputats d’avui, 16 de desembre de 2021.  

No sé si per part dels grups hi ha substituts als titulars (Anna Grau Arias demana per 

parlar.)  

Anna Grau Arias 

Sí, suposo que..., per part de Ciutadans vinc jo, Anna Grau. 

El president 

Correcte. Molt bé. I per part de la CUP? 

Xavier Pellicer Pareja 

Sí, per part de la CUP, substitueixo Eulàlia Reguant. Xavi Pellicer. 

El president 

Molt bé. Moltes gràcies.  

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat de Mireia Dionisio 

Calé 

234-00149/13 

Doncs si us sembla, passem al primer punt de l’ordre del dia, que és la situació de 

compatibilitat o d’incompatibilitat de la Mireia Dionisio Calé, tram 234-00149/13, 

declaració de professions i càrrecs públics. Si el lletrat... 

El lletrat Ferran Domínguez García 
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Tenim una nova diputada que, com els he explicat, és regidora d’un ajuntament, però 

no rep percepcions ni remuneracions. Per tant, és una activitat compatible. I així 

mateix, és funcionària de carrera, però està en situació de serveis especials i, per 

tant, hem de prendre nota que està en serveis especials i no està treballant com a 

funcionària. 

El president 

Molt bé. Hi ha alguna qüestió per part d’algun grup? (Pausa.) No? Doncs, una 

vegada examinades les noves dades declarades pels diputats relatives a la professió 

que exerceixen i els càrrecs públics que ocupen, d’acord amb l’article 19.2 del 

Reglament i la legislació aplicable, la Comissió, en compliment de l’article 18.2 

proposarem al Ple mantenir la situació de compatibilitat de la diputada... 

El lletrat Ferran Domínguez García 

No..., això és de... 

El president 

De tots. 

Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics d’uns 

diputats que no canvien la situació de compatibilitat actual  

234-00096/13 i 234-00063/13 

I ara, el punt 2, doncs, perdó..., el coneixement de variacions –en aquest cas, de la 

professió i càrrecs públics d’uns diputats que no canvien la situació de compatibilitat 

actual. Que la primera és la situació de compatibilitat o incompatibilitat de la Mercè 

Esteve i Pi. Presenta una nova documentació, que ha estat a la vostra disposició per 

tal de poder veure les modificacions que hi hagi hagut. 

I el cas de compatibilitat o incompatibilitat del senyor Joan Canadell i Bruguera, que 

també ha presentat nova documentació, per tal de ser avaluada. I, per tant, aquest 

punt sí que..., aquests dos no els hem de votar, en prendrem consideració. 

Però sí que hem de votar el primer. 

Per tant, vots a favor del primer, del cas de la Mireia Dionisio? 
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Per tant, vots en contra? 

Abstencions? 

Per tant, amb l’abstenció de VOX i el vot favorable de la resta de grups, es 

comunicarà en el Ple. 

Proposta d’informe sobre l’escrit amb número de registre 17127 

(posposició) 

El següent punt, el punt 3, la proposta d’informe sobre l’escrit amb número de 

registre 17727, aquest punt proposem deixar-lo sobre la taula, atès que he rebut 

propostes per poder millorar –o modificar en aquest cas– la proposta d’informe i que 

no hem tingut temps de poder-ho valorar. I, per tant, proposo deixar-lo sobre la taula 

per tal de poder treballar-lo amb una mica més de temps, que crec que ens portarà 

a tots plegats un millor redactat i que, per tant, puguem ampliar en aquest cas, 

diguem-ne, l’acord. I, per tant, que puguem parlar-ne millor. 

No sé si hem de procedir, si s’ha de... (Veus de fons.) Sí; si hi ha alguna qüestió...?, 

(David Pérez Ibáñez demana per parlar.) Perdó..., David? 

David Pérez Ibáñez 

Sí; en aquest punt ja portàvem una proposta avui, que ja feia temps que la veníem 

treballant. Lògicament no tinc inconvenient, eh?, que quedi sobre la taula i que la 

puguem veure un altre dia, al més aviat possible, no hi ha inconvenient. Però sí que 

m’agradaria que aquest tema no el deixem passar molt més temps, perquè ja portem 

–si no m’equivoco– quatre mesos des que va arribar a aquesta comissió. I que quedi 

clar que almenys per part del meu grup, no hi ha cap inconvenient de veure el tema, 

reflexionar, votar el que sigui i endavant, eh? Però vaja, president, insisteixo, si 

penses que és millor que quedi sobre la taula, cap problema. 

Però no ens adormim. I jo diria que l’any que ve, el primer mes, si és possible, ens 

tornem a reunir la comissió i rematem aquest tema d’una vegada. 

(Anna Grau Arias demana per parlar.)  

Sí; jo també m’agradaria preguntar –gràcies, president–, després de tant de temps 

marejant la perdiu, què més cal? Vull dir, per què cal deixar-ho més? Vull dir, que 
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què més es veuen en cor d’aportar els grups proposants que no ens hagin dit ja, per 

activa i per passiva? Pregunto... 

El president 

Hi ha alguna paraula més? Sí? (Isabel Lázaro Pina demana per parlar.) Senyora 

diputada... 

Isabel Lázaro Pina 

Gracias, presidente. Mire, los grupos parlamentarios que conforman el cordón 

antidemocrático contra nuestra formación, que han presentado la solicitud de 

informe a esta comisión, pretenden coartar, una vez más, el derecho a la libertad de 

expresión, consagrado en el artículo 20 de la Constitución española, del presidente 

del Grupo Parlamentario VOX, don Ignacio Garriga, y de los miles de catalanes a los 

que representa. 

No obstante, les ha salido mal la jugada. La propuesta de informe elaborada por la 

comisión concluye que la imposición de esta sanción es improcedente (Veus de 

fons.) Hay una... (Veus de fons.) Bé, no s’ha votat. Ho sento. D’acord, doncs..., ho 

treus de l’acta, si vols. (Veus de fons.) O sigui, que no hi ha proposta, no?, de 

moment? 

El president 

No hi ha proposta, perquè es retira. Es retira, i per tant, es posposa.  

Isabel Lázaro Pina 

Es posposa? Bé; d’acord. (Remor de veus.)  

El president 

Perdó (Lorena Roldán Suárez demana per parlar.)  

Lorena Roldán Suárez 

És més un dubte que una altra cosa, perquè entenc que qui hauria de demanar que 

això es posposés serien els grups que demanen el posicionament, no? Perquè aquí 

hi ha quatre grups que signen? (Veus de fons.)  

Lorena Roldán Suárez 
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Ah, d’acord. Com que... 

El president 

Justament, per això... (Lorena Roldán Suárez demana per parlar.)  

Lorena Roldán Suárez 

Ah, d’acord. Com que el que ens han dit..., el que ens ha dit el president era que és 

que havien arribat... 

El president 

Oh, justament per això, diguem-ne, que estem parlant que hi ha propostes, diguem-

ne, que hem parlat, per poder millorar el text, etcètera. Per tant, diguem-ne, 

considerem que és millor posposar-lo per poder tindre el debat pertinent per poder-

ho fer. I òbviament, és un tema que va començar el 5 d’octubre, en el qual s’ha 

treballat. Hi havia un text que es va passar a la convocatòria, però que creiem que 

pot ser millor. I, per tant, justament per això proposem posposar aquest tema i avui 

deixar-lo sobre la taula. 

No..., i òbviament, diguem-ne, recullo la proposta de fer-ho al més aviat possible, 

perquè no deixarem passar massa temps, sinó que, en poques setmanes que 

puguem tindre la proposta treballada i per poder-la portar a la comissió. 

Sí, senyora Roldán... 

Lorena Roldán Suárez 

Sí, és que el dubte que jo tinc és que aquí, per exemple, entre els grups signants hi 

ha, també, el Partit Socialista. I, per tant, si ara l’integrant del Partit Socialista, el 

diputat Pérez, demana que això no s’ajorni més, no entenc que hi hagi aquí 

unanimitat dels grups que demanen l’informe, per posar l’informe. Per això 

preguntava: d’on ve la proposta de posposar? Era més un dubte que no pas una (La 

diputada riu.)  

(David Pérez Ibáñez demana per parlar.)  

Senyora Lorena, el diputat Pérez, en aquest paper té una representació. M’hagués 

agradat que aquest tema s’hagués pogut veure avui, si hi ha una majoria que 

demana que sigui més endavant, no hi ha problema. Ja ho he dit, eh? Ho farem més 
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endavant i l’únic que demano és que es faci al més aviat possible, eh? Que jo crec 

que ho podem fer, eh? Jo crec que s’ha de fer. I sí que prego, president, que si pot 

ser al gener, no anem al febrer. 

El president 

No, no. El compromís de la presidència és fer-ho al més aviat possible (Isabel Lázaro 

Pina demana per parlar.)  

Isabel Lázaro Pina 

Gracias. Mire, no, solamente quería precisar que ningún parlamentario puede ser 

perseguido por sus opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo. Ni por la Comisión 

del Estatuto de los Diputados, ni el diputado en este caso, ni por la Mesa de ninguna 

institución. Así que, abandonen toda esperanza de silenciar a nuestro presidente y 

a este grupo que representa a más de 200.000 catalanes. Muchas gracias. 

El president 

Molt bé. Doncs passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la Proposta..., sí, 

la Proposta d’Informe sobre l’escrit amb número de registre 24954 i situació de 

compatibilitat o incompatibilitat del senyor Pau Juvillà Ballester. 

Proposta d’informe sobre l’escrit amb número de registre 24954 i 

situació de compatibilitat o d’incompatibilitat de Pau Juvillà 

Ballester 

234-00130/13  

En aquest punt s’ha presentat una proposta de text que es proposa afegir-hi un petit 

punt, que en aquest cas el... (Veus de fons.) Si? Un petit punt, només, que he 

introduït ara al final, que creiem que aclareix millor el sentit de l’informe. (Veus de 

fons.) Sí; és el segon. (Pausa.) No és un acord, sinó que en aquest cas és afegir una 

consideració jurídica i política en el text, que és el punt 2, que és que el punt on diu 

«que no concorren, en 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.» 
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Per tant, la proposta d’acord segueix amb l’acord únic: «Que 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.» 

Hi ha alguna paraula? Sí? Senyora Isabel? 

Isabel Lázaro Pina 

Gracias, presidente. Miren, desde nuestra formación política mostramos nuestra 

más absoluta disconformidad con la propuesta de dictamen que aquí se debate, en 

relación a la sentencia condenatoria del señor Juvillà. Pongámonos en contexto: el 

14 de diciembre de 2021, hace solo dos días, se publicó la sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña por la que se condenaba al diputado Pau Juvillà i 

Ballester a la pena de inhabilitación para cargo público electo y de funciones de 

Gobierno y Administración, en el plazo de seis meses, por la comisión de un delito 

de desobediencia del artículo 410.1 del Código Penal, por incumplir una orden de la 

Junta Electoral de Lérida. 

Somos conocedores de que la sentencia no es firme. Y que contra ella cabe recurso 

de casación. Sin embargo, de acuerdo con lo que dice el artículo 6.2.b de la Ley 

Orgánica del Régimen Electoral General, son inelegibles los condenados por 

sentencia, aunque no sea firme. Reitero, aunque no sea firme. Por delitos contra la 

Administración pública, o contra las instituciones del Estado, cuando la misma haya 

establecido la pena de inhabilitación. La ley no da lugar a duda. Es clarísima. Por 

tanto, se debe proceder a la retirada del acta del diputado Juvillà. De inmediato, tal 

y como ordena la LOREG, por causa de inelegibilidad, incompatibilidad sobrevenida. 

Como presidente, le recordamos que el señor Torrent, expresidente del Parlament, 

a instancias de la Junta Electoral Central, retiró al señor Torra el acta de diputado, 

tras ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por delito de 

desobediencia, sin esperar a sentencia firme. Y, por si fuera poco, el Acuerdo de la 

Junta Electoral fue ratificado posteriormente por el Tribunal Supremo. Desde VOX, 

el 14 de diciembre, el mismo día, presentamos un escrito ante la Junta Electoral 

Provincial de Lérida, solicitando dejar sin efecto la credencial del diputado 

condenado.  
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Y es por ello que desde nuestra formación política exigimos la inmediata retirada del 

acta del diputado, señor Pau Juvillà. Y que, de acuerdo con la legalidad vigente, no 

se dé cumplimiento a la propuesta de este dictamen. Muchas gracias. 

El president 

Molt bé, gràcies. Alguna altra paraula? Senyora Grau? 

Anna Grau Arias 

Gràcies, senyor president. Nosaltres també estem totalment en contra d’aquesta 

proposta de dictamen. Que, a més a més, ens sembla torticera, por decirlo 

amablemente. Se invocan artículos del Reglament del Parlament de Catalunya como 

si fuera la única..., artículos que ya se interpretan, pues, un poco, como se quieren 

interpretar; pero es que este diputado está sujeto a la LOREG, como se ha dicho 

aquí. Y concretamente, cuando se trata de delitos contra las administraciones, pues 

eso, devienen no elegibles. Y eso, digamos, no es interpretable por este Parlament, 

a no ser que se quiera instalar la institución en una autoproclamada voluntad de 

desobediencia a las leyes, como ya ha indicado por activa y por pasiva que quiere 

hacer la presidenta de este Parlament. Probablemente, porque ella teme 

encontrarse, a no mucho tardar, en una situación homologable a la del diputado 

Juvillà. 

Entonces, yo quisiera recordar que, a parte de los hechos jurídicos que aquí se han 

mencionado, no hace tanto, asistimos en el Congreso de los Diputados a una 

situación parecida, de un diputado que también se le intentó mantener..., un diputado 

en este caso de Podemos, se intentó mantener en el puesto y luego, bueno, se vio 

que esto no estaba..., no entraba en las atribuciones de la presidenta del Congreso, 

el diputado susodicho está recurriendo la sentencia, por tanto, hablando desde fuera 

del escaño, no desde dentro del escaño. Y bueno, para acabarlo de arreglar, como..., 

todo esto, insisto, no son desacuerdos jurídicos. Todo esto es una voluntad clara de 

desobedecer las leyes, de desobedecer la ley por parte de los diputados de esta 

cámara, que deberíamos ser más ejemplares que nadie en el cumplimiento de las 

leyes. 

Que la obediencia o desobediencia de las leyes no es una opción política. Es un 

delito punible, y que tiene consecuencias, como se ha visto. La sentencia contra el 
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señor Juvillà, entonces, por mucho que ustedes intenten dar vueltas y revueltas y 

recontravueltas, el señor Juvillà tiene que dejar el escaño y no es lo mismo que lo 

deje antes que después. O sea, esto es una carrera para ganar tiempo. O sea, para... 

 

Fitxer 04CED2 

para mantener el pulso al Estado esto no hace más que deteriorar nuestra 

institución, deteriorar esta cámara, deteriorar la calidad de la democracia y ponernos 

a todos en el disparadero de una progresiva pérdida de credibilidad entre la 

ciudadanía. 

Obviamente, votaremos en contra. 

El president 

Molt bé, moltes gràcies, diputada. 

Diputada Roldán. 

Lorena Roldán Suárez 

Sí, gracias, presidente. 

Bien, nosotros también nos vamos a posicionar en contra de este informe, en primer 

lugar, porque nos parece que en ningún caso la Mesa debería haber remitido esta 

situación a la Comisión del Estatuto del Diputado. Creo que no somos nosotros los 

que nos corresponde pronunciarnos sobre este hecho, más todavía cuando ya ha 

habido grupos de esta cámara que se han dirigido a la Junta Electoral Central para 

que se pronuncie sobre este tema, y creo que no será el único grupo que lo haga, 

además. 

Si tenemos en cuenta los antecedentes además muy recientes que también ha 

citado la diputada del Grupo de VOX, pues ya sabemos un poco por dónde va a ir 

esa resolución posible de la Junta Electoral Central. Es decir, tenemos una persona 

que está condenada, es cierto que la sentencia no es firme, pero la LOREG dice de 

manera muy clara que no es necesario que la sentencia sea firme cuando se trata 

de delitos contra la administración, que es este caso, y por tanto se trata ahora 
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mismo de una causa de inelegibilidad que será también una causa de 

incompatibilidad. 

Pero, en todo caso, insisto que es que ni siquiera debería haber llegado aquí esta 

propuesta a esta comisión. No somos los competentes y, por tanto, yo creo que en 

este caso pues hay una intención clara por parte de la Mesa de trasladar las 

responsabilidades a esta comisión y, en un segundo momento, al pleno del 

Parlamento para que se pronuncie sobre la situación del diputado miembro de la 

Mesa Pau Juvillà. 

Por tanto -insisto-, por todas estas razones, nosotros no vamos a votar a favor de 

esta propuesta de dictamen que, vuelvo a reiterar, no corresponde a esta comisión 

posicionarse. 

Gracias. 

El president 

Molt bé, gràcies, diputada.  

Hi ha alguna intervenció més? 

David Cid Colomer 

Sí, en el cas del nostre grup parlamentari, per expressar que donarem suport a la 

proposta de dictamen que, a més a més, creiem que estem davant d’un cas que no 

hi ha sentència ferma i que, a més a més, en coherència amb el que diu el Reglament 

del Parlament, doncs, no es poden suspendre els drets del diputat Pau Juvillà.  

I, a més a més, també volem fer-ho perquè quedi constància que creiem que no és 

comparable a altres casos. Ho dic perquè el Reglament sí que estipula molt bé que 

en un cas d'obertura de judici oral per un cas de corrupció sí que s'han de suspendre 

en aquest cas els drets del diputat o diputada, però que no estem davant d'aquest 

cas, i per tant nosaltres donarem suport al dictamen. I creiem que com que, a més a 

més, hi ha la possibilitat de recórrer aquesta sentència davant del Suprem, no té 

sentit que en cap cas el diputat perdi els seus drets com a diputat o diputada. 

El president 

Molt bé. Moltes gràcies, diputat. 
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Sí, senyor Albert. 

Jordi Albert i Caballero 

Bé, per confirmar i reafirmar que donem suport a aquesta proposta.  

En efecte, l'article 24 del nostre Reglament, que és el que ens compet a aquesta 

comissió, en aquesta Comissió de l'Estatut dels Diputats la nostra obligació és 

observar el Reglament del Parlament i també les qüestions que tenen a veure amb 

el codi de conducta, i per tant aquí hem de valorar i avaluar en base a l'articulat del 

nostre propi Reglament, que té prevalença plena dins d'aquesta comissió.  

L'article 24 és claríssim. Parla que els diputats del Parlament perden llur condició 

per les causes següents: per la renúncia presentada a la Mesa -no és el cas-; per 

una sentència judicial ferma que n’anul·li l'elecció o la proclamació -no és el cas-; 

per decés o per la incapacitat declarada per una sentència judicial ferma -no és el 

cas-, i per l'extinció del mandat en expirar-ne el termini o per finiment de la legislatura 

llevat dels membres de la Diputació Permanent, etcètera -no és el cas-, i finalment 

per la condemna a una pena d'inhabilitació imposada per una sentència judicial 

ferma -no és el cas. 

Per tant, és evidentíssim que la proposta que es porta a votació li hem de donar 

suport perquè està a ple dret dins de la llei que regeix en aquest Parlament, que és 

el Reglament del Parlament de Catalunya. 

Gràcies. 

El president 

Molt bé. Gràcies. (Xavier Pellicer Pareja demana per parlar.)  Sí? 

Xavier Pellicer Pareja 

Bé, bona tarda. Gràcies. 

Òbviament, votarem a favor d'aquesta resolució. En tot cas, donar les gràcies a la 

resta de grups que donen suport també.  

També pensem que aquest és un cas concret d'aplicació del dret penal de l'enemic. 

La LOREG es va dissenyar i estava pensada per una aplicació molt concreta i, com 

sempre, s'aplica després de forma generalitzada per vulnerar drets a la població en 
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general. En vam veure els efectes al Parlament espanyol fa uns mesos, en vam 

veure els efectes també que aquí al Parlament de Catalunya fa uns mesos. 

I, en tot cas, en un context d'innovació permanent de la pròpia aplicació del dret i de 

la llei amb aquest objectiu d'actuar en aquest cas contra el moviment 

independentista i d'innovar de formes cada cop més repressives i més inimaginables 

per part de l'Estat, per part dels tribunals de torn i per part dels òrgans administratius 

com les juntes electorals per vulnerar drets, la resposta pensem que ha de ser clara 

i que ha de ser col·lectiva i que, òbviament, ha de blindar la sobirania del Parlament. 

Per altra banda, doncs, també podríem dir que fa gràcia, per dir-ho d'alguna manera, 

que per una banda s'estigui afirmant que cap parlamentari pot ser perseguit per les 

seves opinions, per les seves actuacions a l'empara del dret a la llibertat d'expressió, 

i que alhora s'estigui perseguint els diputats i diputades independentistes per fer 

precisament això. 

Gràcies. 

El president 

Molt bé, moltes gràcies. Secretari... Ai, perdona, diputada Roldán. 

Lorena Roldán Suárez 

Sí, simplemente por hacer un inciso, porque se decía que la ley a la que nos tenemos 

que ceñir es el Reglamento del Parlamento. Hombre, quizás se le olvida al diputado 

que la LOREG es una ley orgánica y, por tanto, el Reglamento no puede ir en contra 

de la ley orgánica.  

Yo citaba la LOREG, precisamente es el artículo 6.4 en relación con el artículo 6.2 

de la LOREG, que habla de las causas de inelegibilidad, que también lo son de 

incompatibilidad, y esta sentencia de inhabilitación es una causa de inelegibilidad y, 

por tanto, es causa también de incompatibilidad. 

Gracias. 

El president 

(Jordi Albert i Caballero demana per parlar.) Sí, senyor... 

Jordi Albert i Caballero 
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Molt ràpid, eh? Gràcies, president. 

En aquesta comissió la nostra competència és l'observança del Reglament del 

Parlament de Catalunya i, per tant, nosaltres ens hem de referir a l'observança del 

Reglament del Parlament de Catalunya i és el que fem en aquesta proposta i és el 

que estem fent en base a l'article 24, i d'aquí la nostra resposta. 

Per tant, és una evidència que això és així. Aquí LOREG, altres qüestions no són de 

la nostra competència com a Comissió de l'Estatut del Diputat. 

El president 

Gràcies. (Ana Grau Arias demana per parlar.) Senyora Grau. 

Anna Grau Arias 

Sí, jo també voldria fer un incís, que és que el Parlament de Catalunya no és la Ínsula 

Barataria, està incardinat en un entramat institucional, constitucional.  

El dret penal no és el de l'enemic, és el dret penal que ens obliga a tots i, en tot cas, 

bé, ja que es parla aquí de perseguir la gent per les seves idees, llengües, ètnies i 

tal, bé, aquesta setmana s'ha expulsat del ple del Parlament a un dels nostres 

diputats casualment per intentar fer valer les seves idees davant d'un discurs 

absolutament, diguem-ne, fora de lloc i fora de torn de la presidenta del Parlament. 

O sigui que em sembla -insisteixo-, tots aquests jocs de mans que es fan en el marc 

legal, en el marc constitucional i amb les lleis orgàniques que obliguen a tots els que 

som aquí, doncs, pot semblar molt divertit, a algunes persones els pot semblar que 

jugues a la desobediència, però tard o d'hora, tard o d'hora tot això no té cap 

recorregut i acaba degradant el Parlament de Catalunya, la sobirania d'aquest 

Parlament, la credibilitat dels que en formem part i totes les estructures d'autogovern 

català. 

El president 

Gràcies. (David Cid Colomer demana per parlar.) Senyor Cid. 

David Cid Colomer 
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No, que bàsicament crec que les observança del Reglament, que són molt legítimes, 

han de ser per tot. És a dir, el que no val és dimarts muntar un pollo per l'observança 

del Reglament i dijous intentar no complir el Reglament. 

I, per tant, el Reglament és sencer i, per tant, jo el que demanaria és una certa 

coherència. Si s'exigeix a la presidenta del Parlament el compliment estricte del 

Reglament -que jo ho puc compartir-, també nosaltres l'hem de complir. 

I el que diu el text literalment, el que diu el text literalment és que no es pot suspendre 

la condició de diputat si no hi ha sentència ferma. Si no vaig equivocat, a 

l'ordenament jurídic espanyol diu que després el Tribunal Superior de Justícia, i en 

aquest cas hi ha possibilitat de recórrer a una instància superior, que és el Tribunal 

Suprem. Per tant, la sentència no és ferma.  

Si vostès volen fer la pirotècnia parlamentària, el que vulguin, doncs aquí estem, 

però en tot cas (veus de fons), això és la seva interpretació, però no és la 

interpretació...(Veus de fons.) 

El president 

Mantenim els torns, mantenim els torns. 

David Cid Colomer 

Que jo sàpiga vostè mateix i jo, senyora Grau, no som juristes i encara no som jutges 

ni jutgesses del Tribunal Suprem. 

Per tant, en tot cas, nosaltres aquí, com deia, estem per valorar si es compleix o no 

es compleix el Reglament. I jo, com que també comparteixo amb vostès que la 

presidenta ha de complir estrictament i la Mesa ha de complir estrictament el 

Reglament, crec que és el que estem fent aquí: complir estrictament el Reglament. 

Gràcies. 

El president 

Molt bé. 

Anna Grau Arias 
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Jo volia dir que no s’està complint estrictament el Reglament, perquè la primera 

condició per complir estrictament el Reglament és complir-lo d'acord amb el marc 

legal -insisteixo- que tots ens obliga, també als membres d'aquest Parlament. 

El president 

Molt bé. Gràcies. 

Secretari. 

David Pérez Ibáñez 

Sí, potser també podria tenir algun dubte sobre si això hagués hagut de venir a la 

Comissió de l'Estatut del Diputat, eh? Jo crec que això ho podríem compartir més 

membres, però ens ha arribat, ens ha arribat i el que ens toca és aplicar el 

Reglament. 

Un reglament que té rang de llei, efectivament, i que no és incompatible en cap dels 

moments amb cap llei orgànica. Si això fos, ja s'hauria denunciar pel Tribunal 

Constitucional i no ha passat. I jo no crec que sigui incompatible, eh? 

I si apliquem estrictament el Reglament, ja ha estat dit també per altres diputats, 

l'article 24 és claríssim. La sentència encara no és ferma, hem d’esperar i a partir 

d'aquí veiem i ja anunciem el nostre vot favorable a la proposta que es fa sobre 

aquesta qüestió. 

Què passarà en el futur? Doncs, ja ho veurem. 

El president 

Molt bé, moltes gràcies.  

Òbviament, aquesta comissió té una funció principal, que és l’estatut del diputat i 

que, per tant, és preservar els drets dels diputats.  

I en aquest cas, en base al Reglament del Parlament de Catalunya, és el que hem 

d'invocar i el que hem de seguir nosaltres, i en aquest cas és molt clar, tant el seu 

article 18 com el 24, on queda molt clar especialment que fins que no hi ha sentència 

ferma això no procedeix i és el que diem en aquesta proposta de dictamen. 

Al mateix temps, el diputat afectat, el senyor Juvillà, ha anunciat també que 

presentarà el recurs a aquesta sentència i, per tant, doncs, està en el dret, i per tant 
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el recorregut jurídic hi és, i llavors nosaltres el que manifestarem al diputat serà que 

ens faci arribar aquest recurs que hagi presentat, el mateix que ens ha arribat la 

sentència, per poder també tenir en aquest cas tot el corpus jurídic que afecta aquest 

cas. 

Per tant, així també ho traslladarem, perquè en el conjunt del dictamen així s'hi fa 

referència. 

Per tant, doncs, sense més a dir, procediríem a la votació.  

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Per tant, amb els vots en contra, en aquest cas, de VOX, Ciutadans i el Partit 

Popular, i amb el vot favorable de la resta de grups, queda aprovada la proposta de 

dictamen. 

I sense cap altre punt a l'ordre del dia, aixecaríem la sessió. 

Per tant, en el cas que no tinguem cap altra comissió, que no està previst, que 

tingueu molt bones festes. 

La sessió s’aixeca a les... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


