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CRONOLOGIA SOBRE LES ACTUACIONS DEL PARLAMENT A LA RETIRADA DE 

LA CONDICIÓ DE DIPUTAT DEL SR. PAU JUVILLÀ PER PART DE LA JEC 

 

Dimarts, 14 de desembre. Pau Juvillà és condemnat pel TSJC a 6 mesos 

d’inhabilitació i a una multa de 1.080€ per un delicte de desobediència a la 

JEC, per haver-se negat a retirar els llaços grocs del despatx de la CUP a la 

Paeria de Lleida durant el període electoral de les eleccions generals del 28 

d’abril de 2019. 

El mateix dimarts, la presidenta convoca i fa una modificació d’urgència dels 

punts de l’ordre del dia de la Mesa del Parlament, que acorda per unanimitat 

sol·licitar un dictamen a la Comissió de l’Estatut del Diputat perquè es 

pronunciï sobre la sentència que afecta l’escó de Juvillà i que sigui elevat 

posteriorment al ple perquè el ratifiqui, ja que en el cas anàleg precedent 

relatiu al President Torra, el Tribunal Suprem reconeix expressament que la 

substantació de la inelegibilitat sobrevinguda és una competència de les 

cambres parlamentàries. Tanmateix, en el cas d’inactivitat parlamentària o 

por altres raons, el TS estableix que l’administració electoral pot actuar en 

aplicació de la LOREG. 

 

Dimecres, 15 de desembre. Es convoca la Comissió de l’Estatut del Diputat. 

 

Dijous 16 de desembre. La Comissió de l’Estatut del Diputat aprova un 

dictamen segons el qual no concorre cap causa d’incompatibilitat en Pau 

Juvillà ni cap altra circumstància que afecti la seva condició de diputat al 

Parlament. 
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Divendres, 17 de desembre. El ple del Parlament ratifica el dictamen que li ha 

estat elevat des de la Comissió de l’Estatut del Diputat, segons el qual no 

concorre cap causa d’incompatibilitat en Pau Juvillà ni cap altra circumstància 

que afecti la seva condició de diputat al Parlament, amb els vots a favor de 

PSC, ERC, JxC, CUP i Comuns, i els vots en contra de Vox, Ciutadans i Grup Mixt.  

 

Pau Juvillà participa en la votació. [En una entrevista radiofònica la Presidenta 

va afirmar públicament que no hi havia participat perquè estava convençuda 

que no ho havia fet per no incórrer en un conflicte d’interessos, tal com 

s’estableix en el reglament del Parlament i com va fer amb posterioritat]. 

 

Dimecres, 22 de desembre. Es rep un burofax de la JEC en què es fa trasllat de 

l’acord  en què sol·licita documentació al Parlament i fixa un termini de 10 dies 

per fer al·legacions en relació a la sentència i als escrits de Ciutadans, Vox i 

Partit Popular. Rebut el 23 de desembre de 2021 (Registre d’entrada del 

Parlament 26578, de 23 de desembre de 2021). 

 

Dimecres, 29 de desembre. Escrit de personació del Parlament de Catalunya i 

sol·licitud de pròrroga del termini per presentar al·legacions del 29 de 
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desembre de 2021. (Registre sortida del Parlament: 3594 de 29 de desembre 

de 2021) (Registre entrada JEC 2021005316, de 29 de desembre de 2021). 

 

Dijous 13 de gener. Escrit d’al·legacions del Parlament de Catalunya i 

presentació de la documentació requerida el 13 de gener de 2022. (Registre 

sortida Parlament: 3609 i 3610, de 13 de gener de 2022) (Registre entrada JEC 

2022000131, de 13 de gener de 2022). 

 

Dijous, 20 de gener. Acord de la JEC de 20 de gener que declara que concorre 

la causa d’inelegibilitat i deixa sense efecte la credencial del diputat (Registre 

sortida JEC: 151, de 20 de gener de 2022). 

 

Divendres, 21 de gener. Escrit del GP de Ciutadans a la Mesa del Parlament 

sol·licitant que es doni compliment a l’acord de la JEC del 20 de gener.  

 

Dilluns, 24 de gener. La Presidenta convoca una Mesa extraordinària que 

acorda presentar un recurs amb sol·licitud de mesures cautelars davant del TS 

contra la decisió de la JEC de retirar l’escó al secretari tercer de la Mesa, Pau 

Juvillà. 

 

Dimarts, 25 de gener. La Presidenta proposa ampliar l’ordre del dia del ple per 

sotmetre a votació la presentació d’un recurs amb mesures cautelars davant 

del TS contra la decisió de la JEC de retirar l’escó al secretari tercer de la Mesa, 

Pau Juvillà. El recurs és aprovat amb els vots a favor d’ERC, JxC, CUP i Comuns, 

els vots en contra de Vox, Ciutadans i Grup Mixt i l’abstenció del PSC; Pau 
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Juvillà comunica verbalment als membres de la mesa que no participa en la 

votació per evitar un conflicte d’interessos (art. 14.2 i 16 del reglament).  

 

 

 

Escrit del GP Vox a la Mesa del Parlament en què sol·licita l’immediat 

compliment de la resolució de la JEC del 25 de gener. 

 

Dijous, 27 de gener. Acord de la JEC de 27 de gener que denega la sol·licitud 

de Pau Juvillà de suspensió cautelar presentada davant el Tribunal Suprem de 

l’execució de l’acord del 20 de gener, expedeix credencial a la següent 

candidata de la CUP en substitució de Pau Juvillà, dona un termini de 5 dies (4 

de febrer) al Parlament per informar sobre les mesures preses per aplicar 

l’Acord JEC de 20 de gener i trasllada a la presidenta l’escrit presentat per 

Ciutadans que sol·licita l’execució immediata de l’acord del dia 20 de gener de 

la JEC, advertint-la de les responsabilitats en què podria incórrer en cas de no 

fer-ho. 

(Registre sortida JEC: 266, de 27 de gener de 2022). (Registre entrada 

Parlament: 30623, de 28 de gener de 2022, per burofax) 
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Sol·licitud per part dels dos membres del PSC de la de celebració urgent d’una 

reunió de Mesa per informar d’aquesta resolució de la JEC, que havien 

conegut verbalment en el ple d’aquell mateix dia (Reg. entrada núm. 30489). 

 

Divendres, 28 de gener. Presentació de l’escrit d’interposició del recurs 

contenciós administratiu i sol·licitud de mesures cautelars davant del Tribunal 

Suprem. (Registre de sortida Parlament: 3783, de 28 de gener de 2028). 

 

Dilluns, 31 de gener. Diligència d’ordenació del TS de 31 de gener de 2022 

d’admissió a tràmit del recurs CA (Recurso Núm. 002 / 0000086 / 2022) del 

Parlament i requeriment a la JEC de l’expedient administratiu en un termini 

màxim de 20 dies.  

La presidenta envia una carta a òrgans internacionals denunciant la indefensió 

que el Parlament de Catalunya està patint envers la resolució de la JEC pel cas 

Juvillà. La carta s’envia a l’Alta Comissionada de les Nacions Unides per als 

Drets Humans, al comissari de justícia de la Comissió Europea, al president del 

Comitè Europeu de les Regions, als presidents dels parlaments amb qui s’ha 

mantingut contacte al llarg d’aquesta legislatura i als representants de l’APF.  

S’envien cartes al Deputy Speaker of the House of Commons Chairman of 

Ways and Means, al Speaker of the Flemish Parliament, al president del 

Consiglio regionale della Sardegna, a la presidenta del Parlament de Còrsega, 

al president del Consiglio Regionale della Valle D’aosta i a la vicepresidenta del 

Congrés dels Diputats de la República Dominicana. 

 

Dimarts, 1 de febrer: La Mesa acorda, a petició de la Presidenta, i en virtut de 

l’article 37.3.b, modificar els treballs parlamentaris fins que la Comissió de 
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l’Estatut del Diputat no emeti un dictamen sobre la resolució de la JEC, en 

relació amb el diputat Pau Juvillà: 

1. Demanar a la Comissió de l’Estatut dels Diputats que es reuneixi de forma 

immediata per tal que es pronunciï sobre l’Acord de la Junta Electoral Central 

del dia 27 de gener de 2022. 

2. Proposar als òrgans parlamentaris que desconvoquin les sessions 

convocades fins que la Comissió de l’Estatut dels Diputats no emeti el seu 

dictamen. 

La presidenta envia una carta a 32 parlaments europeus i a parlaments 

regionals europeus denunciant la indefensió que el Parlament de Catalunya 

està patint envers la resolució de la JEC pel cas Juvillà. 

Parlaments europeus i regionals que s’ha enviat la carta entre el dia 1 i 2 de 

febrer 

1. Speaker of the Danish Parliament 

2. Speaker of the National Council of the Slovak Republic 

3. Speaker of the National Assembly of Slovenia 

4. Speaker of the Riigikogu 

5. Speaker of the Parliament of Finland 

6. President of the Hellenic Parliament 

7. Cathaoirleach of Seanad Éireann 

8. Speaker of Dáil Éireann 

9. Speaker of the Althing 

10.Speaker of the Saeima 

11.Speaker of the Seimas 

12.Speaker of the House of Representatives of Malta 

13.Norwegian Parliament President 

14.Speaker of the House of Representatives of the Netherlands 

15.Marshal of the Sejm 
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16.Speaker of the Chamber of Deputies of the Czech Republic 

17.Speaker of the Riksdag 

18.Président de l'Assemblée nationale française 

19.Présidents de la Chambre des députés du Luxembourg 

20.Bundesratspräsident 

21.Präsident des Deutschen Bundestages 

22.Presidente della Camera dei deputati 

23.Président du Conseil des États 

24.Presidente del Consiglio Nazionale svizzero 

25.Síndica general del Consell General d'Andorra 

26.Speaker of National Assembly of the Republic of Bulgaria 

27.Président de la Chambre des représentants de Belgique 

28.Speaker of the Northern Ireland Assembly 

29.President del Consiglio Regionale della Toscana 

30.Speaker of the Faroese Parliament 

31.Presiding Officer of the Scottish Parliament 

32.Speaker of the House of Commons 

 

Respostes: 

El Parlament de Països Baixos comunica el 2 de febrer que trasllada la carta a 

la comissió d’afers exteriors.  

En la sessió plenària del dia 3 de febrer el Parlament de Flandes aprova una 

resolució en defensa de l’escó de Juvillà i en dona trasllat a la Comissió 

Europea per tal que actuï.  

El Parlament de Dinamarca, en data 3 de febrer, comunica que trasllada la 

carta a la comissió d’afers exteriors.  
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La Chairman of Ways and Means and Deputy Speaker comunica en data 7 de 

febrer que ha traslladat al secretari d’estat d’assumptes exteriors la situació 

que esta vivint el Parlament de Catalunya.  

 

Dimecres, 2 de febrer:  

La Comissió de l’Estatut del Diputat es reuneix novament per emetre un 

dictamen sobre la condició de diputat de Pau Juvillà (BOPC, 2 de febrer de 

2022). 

 

El Parlament presenta al·legacions a la JEC. 

 

Dijous, 3 de febrer: La Presidenta convoca la Junta de Portaveus per a 

l’elevació a ple del dictamen emès per la Comissió de l’Estatut del Diputat 

sobre la condició de diputat de Pau Juvillà. 

 

La presidenta convoca el ple a les 17h,  amb aquest únic punt de l’ordre del 

dia, sense donar cap indicació que no es convoqui el diputat Pau Juvillà. 

 
Notificació (tercera) de la  JEC per la qual acorda requerir a la presidenta 
perquè procedeixi al immediat compliment de l’Acord JEC de 20 de gener, 
advertint-la de les responsabilitats en què podria incórrer en cas de no fer-ho.  
 

La CUP intenta registrar la delegació de vot de Pau Juvillà, els funcionaris 

tanquen el registre, bloquegen el SIAP i es bloqueja el sistema de vot 

electrònic que hi està directament relacionat. 
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La CUP demana la delegació de vot de Pau Juvillà; la petició s’admet a tràmit 

mitjançant acta de presidència signada en paper, però no s’autoritza la 

delegació de vot per evitar qualsevol impugnació per conflicte d’interessos 

(art. 14.2 i 16 del reglament).  

Es genera certa confusió en l’admissió i delegació d’aquest vot, ja que en l’acta 

de presidència s’indica que “no s’admet a tràmit la delegació”... 

Des del departament de gestió parlamentària, es fan les següents aclariments:  

Els tràmits disponibles en el Sistema d’Informació de l’Activitat Parlamentària 

(SIAP), dins el tipus de tramitació “Acords, resolucions i comunicacions dels 

òrgans de la cambra” per tramitar una petició de delegació de vot formulada 

per un diputat no diferencien amb claredat l’admissió a tràmit de 

l’autorització. Els tràmits eren els següents: 

1.- Delegació de vot. Tràmit del Registre d’Entrada, que deixava el tema en 

disposició de ser incorporat a l’ordre del dia d’una sessió de la Mesa del 

Parlament per al seu “Coneixement”. 

2.- Autorització de la delegació de vot. Tràmit de la Mesa del Parlament, amb 

un text per defecte per a l’acta de la sessió: “D’acord amb l’article 95 del 

Reglament, s’admet a tràmit la delegació de vot de *** a favor de ***, amb 

efectes durant ***.”. 

3.- Inadmissió de la delegació de vot. Tràmit de la Mesa del Parlament, amb 

un text per defecte per a l’acta de la sessió “inadmissió a tràmit”.  

Per tal d’eliminar la confusió existent dins el SIAP i amb l’objectiu de 

diferenciar l’admissió a tràmit dels escrits de sol·licitud de la delegació de vot, 

de l’aprovació pròpiament dita s’ha procedit a corregir l’esmentada confusió, 

separant el tràmit d’admissió o inadmissió a tràmit de l’autorització 

pròpiament dita. En conseqüència, a partir del dia 7 de febrer, el SIAP, a banda 

de la tramitació relativa a l’admissió o inadmissió a tràmit que afecta tots els 

escrits, s’han introduït dos tràmits nous en el sentit següent: 



 

Laura Borràs i Castanyer 

Presidenta 

 

10 

 

1.- Autorització de la delegació de vot. Tràmit de la Mesa del Parlament, que 

genera un text per a l’acta: “D’acord amb l’article 95 del Reglament, 

s’autoritza la delegació de vot de *** a favor de ***, amb efectes durant ***” 

2.- No autorització de la delegació de vot. Tràmit de la Mesa del Parlament, 

que genera un text per a l’acta: “No s’autoritza la delegació de vot sol·licitada”. 

 

Se celebra la sessió plenària a les 17.00 h, amb el debat i la votació del 

dictamen de la CED sobre la condició de diputat Pau Juvillà, amb votació 

ordinària pel procediment de mà alçada. 

 

El dictamen és ratificat amb els vots a favor d’ERC, JxC  i Comuns i els vots en 

contra de PSC, Vox, Ciutadans i Grup Mixt; la CUP no participa en la votació. 

L’acord del ple es publica al BOPC 225, de 3 de febrer de 2022.  

En acabar la sessió plenària entra a registre l’escrit de la secretària general 

adreçat a la Mesa del Parlament (Registre núm. 31676 de 3 de febrer), per 

tractar en la mesa convocada per al dia 4 de febrer. 

En aquest escrit, la secretària general, per imperatiu legal, dona instruccions 

executives als diferents centres gestors, amb l’advertiment que les respostes 

s’han de rebre abans de les 11 hores del dia 4 de febrer: Oïdoria de Comptes, 

Direcció de Gestió Parlamentària, Direcció de Govern Interior, Departament 

d’Informàtica i Telecomunicacions, Departament de Comunicació, 

Departament d’Infraestructures, Equipament i Seguretat, Departament 

d’Edicions, Departament de Relacions Institucionals.  

En aquestes instruccions la secretaria general estableix, tal com reflectia la 

comunicació rebuda per part de la JEC, que sigui amb efectes retroactius amb 

data 28 de gener, per protegir els treballadors del Parlament. 
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A partir d’aquest moment, es produeix una actualització immediata de la base 

de dades del SIAP i Web, la qual cosa comporta que el dia 3 al vespre ja 

aparegui la baixa del diputat Pau Juvillà en la composició dels òrgans 

parlamentaris. 

La presidenta ha demanat un informe per saber per què això s’ha produït 

abans que la mesa hagi vist l’escrit de la secretaria general. No és admissible 

que diferents serveis de la cambra executin instruccions abans que la Mesa 

del Parlament s’hagi reunit. 

A les 20 h, es convoca la mesa, mesa ampliada i junta de portaveus per al dia 

4 de febrer a les 9 h, per tractar els temes que havien quedat pendents de la 

mesa del dia 1 de febrer. 

 

Divendres, 4 de febrer:  

Es fa difusió, a través d’una piulada a les 8.44 h AM, que el BOPC publica la 

baixa de Pau Juvillà: 
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Aquesta és una altra anomalia que la presidenta ja ha demanat a la secretària 

general que investigui, ja que aquest fet no s’hauria d’haver produït en cap 

cas abans que la mesa tractés aquesta qüestió. Es tracta d’una actuació 

totalment improcedent. 

 

A les 9.00 h, reunió de la Mesa. La Secretària General exposa que, per 

imperatiu legal, ha hagut de donar a la JEC les explicacions de com es traduïa 

en fets l’acompliment de la resolució de retirada de l’acta de Pau Juvillà i com 

des de l’administració parlamentària s’ha viscut l’íntima i dolorosa dissociació 

entre haver de complir el que marca la línia jeràrquica i l’amenaça del Codi 

Penal (410.1); és per això que la data d’efecte de l’execució del que ordena la 

JEC és el 28 de gener, sense que la presidenta hagués donat cap ordre en 

aquest sentit. 

La Secretària General adreça un escrit a la JEC informant que ha procedit a 

donar les instruccions pertinents per complir l’acord requerit. (Registre JEC 

núm. 2022000512, de 4 de febrer de 2022, a les 17.00 hores). 

La Presidenta encarrega a la Secretària General la interposició d’una querella 

per prevaricació contra la JEC. 

 

 


