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A LA MESA DEL PARLAMENT 

 

En data 23 de gener d’enguany s’ha rebut la comunicació de l’Acord de la Junta Electoral 

Central (JEC), que s’adjunta, en el que es requereix que de forma immediata “se proceda 

a dar cumplimiento a lo acordado por esta Junta Electoral Central con fecha 3 de enero 

de 2020, realizando a tal fin todos los trámites necesarios para hacer efectiva la pérdida 

de la condición del diputado don Joaquim Torra i Pla, remitiendo a esta Junta la 

documentación que lo certifique”. 

Un cop consultada la Junta de lletrats, faig avinent a la Mesa que la Interlocutòria del 

Tribunal Suprem i el nou Acord de la JEC modifiquen la situació que fins ara permetia 

argumentar en favor de la no executivitat de l’Acord de la JEC del passat 3 de gener; tot 

això, sens perjudici de la vigència del debat de fons sobre l’adequació de l’esmentat 

Acord de la JEC a l’ordenament jurídic en els termes de l’Informe dels Serveis Jurídics de 

data 13 de gener de 2020, que resta pendent de resolució pel Tribunal Suprem.  

Així mateix, us comunico què avui mateix he atès el requeriment de la Junta Electoral 

Provincial de Barcelona (JEPB), de data 23 de gener del 2020, pel que se’m instava a què, 

en el termini de dos dies, emetés certificació de la persona que consta com a següent 

de la llista electoral presentada per la formació política Junts per Catalunya a les 

eleccions al Parlament del 21 de desembre del 2017.  

D’acord amb el que s’ha exposat,  i atès que la JEC exigeix donar compliment immediat 

a l’Acord què disposa realitzar tots els tràmits necessaris per fer efectiva la pèrdua de la 

condició del diputat Joaquim Torra i Pla, una vegada denegada la suspensió del mateix 

per la Interlocutòria del dia 23 de gener, de la Sala Contenciosa Administrativa del 

Tribunal Suprem, us informo què procedeixo a donar les instruccions pertinents als 

serveis de la cambra a aquests efectes. 

Palau del Parlament, 27 de gener de 2020 

Xavier Muro i Bas 
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