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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 17/XII del Parlament de Catalunya, per la qual és investit
president de la Generalitat el M. H. Sr. Joaquim Torra i Pla
201-00005/12
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 9, 14.05.2018, DSPC-P 11

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de maig de 2018, d’acord amb
l’article 67.2 de l’Estatut d’autonomia, l’article 4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i els articles 149 i 150 del Reglament, ha debatut el programa de govern presentat pel candidat a la presidència de
la Generalitat, Joaquim Torra i Pla, i, atès que el candidat ha obtingut el suport del
Parlament per majoria simple, de conformitat amb el que estableix l’article 4.4 de la
Llei 13/2008, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya investeix president de la Generalitat el M. H. Sr. Joaquim Torra i Pla i n’aprova el programa de govern.
Palau del Parlament, 14 de maig de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent
i Ramió
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, del 22 d’abril,
de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
202-00007/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES EN LA TRAMITACIÓ
EN LECTURA ÚNICA

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 2999; 3400).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 14.05.2018 al 24.05.2018).
Finiment del termini: 25.05.2018; 10:30 h.
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