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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 per a introduir la revocació dels drets 
i l’estatut dels expresidents i expresidentes 
de la Generalitat
Tram. 202-00065/10

Informe de la Ponència de la Comissió d’Afers 
Institucionals

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

La Ponència de la Comissió d’Afers Institucionals, no-
menada el dia 11 de febrer de 2015 i integrada pel di-
putat David Bonvehí i Torras, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió; la diputada Gemma Calvet i 
Barot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; la diputada Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; el diputat 
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya; el diputat Jaume Bosch i Mes-
tres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, que ha estat 
designat relator; la diputada Carina Mejías Sánchez, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans i el diputat David 
Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt.

De conformitat amb el que estableix l’article 109.4 del 
Reglament del Parlament, la Ponència s’ha reunit al 
Palau del Parlament el dia 16 d’abril de 2105 amb l’as-
sistència dels diputats David Bonvehí i Torras, Gem-
ma Calvet i Barot, Pere Calbó i Roca i Jaume Bosch i 
Mestres. Han excusat la seva absència Carina Mejías 
Sánchez i David Fernàndez i Ramos; el dia 24 d’abril 
de 2015 amb l’assistència dels diputats David Bonvehí 
i Torras, Sergi Sabrià i Benito, Rocío Martínez-Sam-
pere Rodrigo, Santi Rodríguez i Serra, Jaume Bosch i 
Mestres i Carina Mejías Sánchez. Ha excusat la seva 
absència David Fernàndez i Ramos. El dia 5 de maig 
de 2015 amb l’assistència dels diputats David Bonvehí 
i Torras, Sergi Sabrià i Benito, Rocío Martínez-Sam-
pere Rodrigo, Santi Rodríguez i Serra i Jaume Bosch 
i Mestres. Han excusat la seva absència la diputada 
Carina Mejías Sánchez i el diputat David Fernàndez 
i Ramos. Han assessorat la Ponència el lletrat Antoni 
Bayona i Rocamora i l’assessor lingüístic Enric Tudó 
i Rialp i l’ha assistida el gestor parlamentari Eduard 
Principal i Galí.

Després d’estudiar la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 6/2003 per introduir la revocació dels drets i 
l’estatut dels expresidents i expresidentes de la genera-

litat i les esmenes presentades, d’acord amb el que dis-
posa l’article 109.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, 
la Ponència ha establert l’informe següent

Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003 per introduir la revocació dels drets i 
l’estatut dels expresidents i expresidentes de 
la generalitat 

Tram. 202-00065/10

Text presentat

Article 1. Addició d’un nou article 8  
a la llei 6/2003 de 22 d’abril de l’estatut  
dels expresidents de la Generalitat

S’afegeix un nou article, que serà el número 8, a la llei 
6/2003 de 22 d’abril de l’estatut dels expresidents de la 
Generalitat, amb el redactat següent:

8. Els drets i prerrogatives reconeguts en aquesta llei 
poden ser revocats totalment o parcial en els següents 
casos:

a) Si ho aprova el Parlament de Catalunya per majoria 
absoluta dels seus diputats i diputades. Per valorar la 
decisió el Parlament haurà de considerar si es manté 
la concurrència d’honorabilitat en la persona de l’ex-
president o expresidenta de la Generalitat atenent als 
fets que es coneguin o es puguin constatar. A efectes 
de valorar aquesta decisió el Parlament podrà dema-
nar la compareixença del expresident o expresidenta 
de la Generalitat, o la constitució d’una comissió d’in-
vestigació al respecte, segons allò que estableix el re-
glament del Parlament.

b) En cas de condemna ferma contra la persona d’un 
expresident o expresidenta de la Generalitat.

Esmenes presentades

1 Esmena 1
De modificació
GP Socialista (1)

Es modifica l’article 1, amb la redacció següent:

«Article 1. S’addiciona un nou article 8 a la Llei 6/2003 
de 22 d’abril de l’estatut dels expresidents de la Genera-
litat, amb la redacció següent:

»Article 8. Drets i prerrogatives reconeguts

1. Els drets i prerrogatives reconeguts en aquesta llei 
són renunciables.

2. Els drets i prerrogatives reconeguts en aquesta llei 
poden ser revocats total o parcialment en els següents 
casos:
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a) Si ho aprova el Parlament de Catalunya per majoria 
absoluta 2/3 parts dels seus diputats i diputades. Per 
valorar la decisió el Parlament haurà de considerar si 
es manté la concurrència d’honorabilitat en la persona 
de l’expresident o expresidenta de la Generalitat ate-
nent als fets que es coneguin o es puguin constatar. A 
efectes de valorar aquesta decisió el Parlament podrà 
demanar la compareixença del expresident o expresi-
denta de la Generalitat, o la constitució d’una comis-
sió d’investigació al respecte, segons allò que estableix 
el reglament del Parlament.

b) En cas de condemna penal ferma contra la persona 
d’un expresident o expresidenta de la Generalitat.

3. Els ex-presidents de la Generalitat perdran els re-
coneixement, drets i suport en casos de condemna pe-
nal ferma que comporti la inhabilitació per exercici de 
càrrecs públics.

4. En cas de reconeixement de fets delictius d’un ex-
president o ex-presidenta que comporti la inhabilitació 
o suspensió per a l’exercici de llocs o càrrecs públics, 
serà automàtica la renúncia, per ser incompatible amb 
la honorabilitat de la institució.»

2 Esmena 2
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (1)

De l’article 1

«Article 1. D’addició d’un nou article 8 a la llei 6/2003 
de 22 d’abril de l’estatut dels expresidents de la Gene-
ralitat.

S’afegeix un nou article, que serà el número 8, a la llei 
6/2003 de 22 d’abril de l’estatut dels expresidents de la 
Generalitat, amb el redactat següent:

»Article 8. Els drets i prerrogatives reconeguts en 
aquesta llei poden ser revocats totalment o parcial en 
els següents casos:

a) Si ho aprova el Parlament de Catalunya per dos ter-
ços dels seus diputats i diputades. Per valorar la de-
cisió el Parlament haurà de considerar si es manté la 
concurrència d’honorabilitat en la persona de l’expre-
sident o expresidenta de la Generalitat atenent als fets 
que es coneguin o es puguin constatar. A efectes de va-
lorar aquesta decisió el Parlament podrà demanar la 
compareixença del expresident o expresidenta de la 
Generalitat, segons allò que estableix el reglament del 
Parlament.

b) En cas de condemna ferma contra la persona d’un 
expresident o expresidenta de la Generalitat per delic-
tes contra l’Administració pública compresos als ca-
pítols V, VI i VII del Títol XIX del Codi Penal, previ 
acord de la majoria absoluta del Parlament de Catalu-
nya, que en fixarà els termes.

c) També es faculta al Govern a retirar total o parci-
alment les prerrogatives previstes en la Llei 6/2003, 

quan concorrin circumstàncies de gravetat manifes-
ta, prèvia audiència a l’interessat. El Govern donarà 
compte al Parlament amb posterioritat dels motius de 
la seva decisió.»

3 Esmena 3
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

«Article 1. D’addició d’un nou article 8 a la llei 6/2003 
de 22 d’abril de l’estatut dels expresidents de la Gene-
ralitat

S’afegeix un nou article, que serà el número 8, a la llei 
6/2003 de 22 d’abril de l’estatut dels expresidents de la 
Generalitat, amb el redactat següent:

Article 8. Tots els drets i prerrogatives reconeguts en 
aquest llei son revocats en els següents casos:

a) Per acord del Ple del Parlament de Catalunya adop-
tat per majoria de dos terços quan l’actuació del ex-
president o expresidenta desmereixi la institució de la 
Presidència de la Generalitat. Abans de l’adopció de 
l’acord, l’expresident o expresidenta haurà de compa-
rèixer en la Comissió d’Afers Institucionals del Parla-
ment per tal de ser escoltat en un termini màxim de 
quinze dies des de l’inici del procediment. Celebrada 
aquesta compareixença, es procedirà a la votació del 
Ple en la següent sessió plenària. Si no compareix per 
causa imputable a l’expresident o expresidenta en l’es-
mentat termini, es procedirà a la votació del Ple en la 
següent sessió plenària. Aquest procediment s’inicia 
amb la sol·licitud d’un grup parlamentari.

b) De forma automàtica, en cas de que el expresident 
o expresidenta sigui condemnat mitjançant sentència 
penal ferma o reconegui la comissió d’un fet delictiu o 
per haver comés un acte greu contrari a l’ordenament 
jurídic incompatible amb la dignitat i el decòrum exi-
gible a aquells que han exercit el càrrec.

En ambdós casos, correspondrà al Govern fer efectiva 
la revocació dels drets i prerrogatives.

4 Esmena 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (4)

«Article 4. D’addició d’un nou article 8 a la llei 6/2003 
de 22 d’abril de l’estatut dels expresidents de la Gene-
ralitat.

S’afegeix un nou article, que serà el número 8, a la llei 
6/2003 de 22 d’abril de l’estatut dels expresidents de la 
Generalitat, amb el redactat següent:

»Article 8. Els drets i prerrogatives reconeguts en aques-
ta llei són renunciables.

La condemna penal ferma d’un expresident, que com-
porti la inhabilitació o suspensió per a l’exercici de 
llocs o càrrecs públics, determina la revocació dels 
drets i prerrogatives, amb l’abast i extensió que deter-
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mini el Parlament, mitjançant acord adoptat pel Ple 
per majoria absoluta. Si els fets en què es fonamenta la 
condemna no fossin coincidents amb el període d’exer-
cici de la presidència, només és procedent la revocació 
si en el moment de cometre’ls s’exercia com a càrrec o 
empleat públic.»

Lletra a

5 Esmena 5
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (5)

«a) Si ho aprova el Parlament de Catalunya per majo-
ria absoluta dels seus diputats i diputades. Per valorar 
la decisió el Parlament haurà de considerar si es man-
té la concurrència d’honorabilitat en la persona de l’ex-
president o expresidenta de la Generalitat atenent als 
fets que es coneguin o es puguin constatar. A efectes de 
valorar aquesta decisió el Parlament podrà demanar la 
compareixença del expresident o expresidenta de la Ge-
neralitat, o la constitució d’una comissió d’investigació 
al respecte, segons allò que estableix el reglament del 
Parlament.»

6 Esmena 6
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (6)

«a) Si ho aprova el Parlament de Catalunya per majo-
ria absoluta dels seus diputats i diputades. Per valorar 
la decisió el Parlament haurà de considerar si es man-
té la concurrència d’honorabilitat en la persona de l’ex-
president o expresidenta de la Generalitat atenent als 
fets que es coneguin o es puguin constatar. A efectes de 
valorar aquesta decisió el Parlament podrà demanar la 
compareixença del expresident o expresidenta de la Ge-
neralitat, o la constitució d’una comissió d’investigació 
al respecte, segons allò que estableix el reglament del 
Parlament.»

Lletra b

7 Esmena 7
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (7)

De supressió i addició a la lletra b del nou article 8 de 
l’article 1 d’addició d’un nou article 8 a la llei 6/2003 
de 22 d’abril

«b) En cas de condemna penal ferma contra la perso-
na d’un expresident o expresidenta de la Generalitat.»

Addició de nous apartats

8 Esmena 8
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (4)

D’addició d’un nou apartat 1 a l’article 1 d’addició 
d’un nou article 8 a la llei 6/2003 de 22 d’abril

«1. Renúncia i revocació

Els drets i prerrogatives reconeguts en aquesta llei són 
renunciables.»

Addició de nous articles

9 Esmena 9
D’addició
GP de Ciutadans (4)

«Artículo 1

Se modifica el artículo 1 de la Ley 6/2003, de 22 de 
abril, que queda redactado del modo siguiente:

»Los expresidentes de la Generalitat disfrutan, a partir 
del cese de su actividad, del reconocimiento, la aten-
ción y el apoyo debidos, conforme a las funciones y 
las responsabilidades ejercidas. En caso de que un ex 
presidente de la Generalitat incurriera en actividades 
inadecuadas, delictivas o ilegales el Parlament de Ca-
talunya, por mayoría de sus miembros, podrá retirarle 
todos los privilegios y prerrogativas otorgados.

»Artículo 2

Se modifica el artículo 2 de la Ley 6/2003, de 22 de 
abril, que queda redactado del modo siguiente:

»Las personas que han ejercido el cargo de presidente 
o presidenta de la Generalitat tienen derecho a perci-
bir, por un período equivalente a la mitad del tiempo 
que han permanecido en el cargo y, como máximo, por 
una legislatura, una asignación mensual equivalente 
al 40% de la retribución mensual que corresponde al 
ejercicio del cargo de presidente o presidenta de la Ge-
neralitat. Esta asignación será incompatible con cual-
quier otra retribución o pensión que en su caso pudie-
ran percibir.

»Artículo 3

Se modifica el artículo 3 de la Ley 6/2003, de 22 de 
abril, que queda redactado del modo siguiente:

»Los ex presidentes de la Generalitat tienen derecho a 
percibir una pensión de jubilación consistente en una 
asignación mensual equivalente al 35% de la retribu-
ción mensual que corresponde al ejercicio del cargo de 
presidente o presidenta de la Generalitat.
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»Artículo 4

Se modifica el artículo 5 de la Ley 6/2003, de 22 de 
abril, que queda redactado del modo siguiente:

»El cónyuge viudo no separado legalmente o el otro 
miembro o de la pareja, en el caso de uniones esta-
bles de pareja, de un ex presidente o ex presidenta de 
la Generalitat con derecho a pensión de jubilación, de 
acuerdo con el artículo 3, tiene derecho, mientras per-
manezca en dicha situación, a percibir una pensión de 
jubilación equivalente al 50% de la pensión estableci-
da en el artículo 3. En el caso de muerte del cónyuge 
viudo, la pensión debe beneficiar en la misma cuantía 
a los hijos menores hasta que alcancen la mayoría de 
edad.

»Artículo 5

Se suprime el artículo 7 de la Ley 6/2003, de 22 de 
abril.»

10 Esmena 10
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Addició d’un nou article

«Article 1. Modificació de l’article 1 de la llei 6/2003 
de 22 d’abril de l’estatut dels expresidents de la Gene-
ralitat.

Es modifica l’article 1 de la llei 6/2003 de 22 d’abril de 
l’estatut dels expresidents de la Generalitat, que queda 
redactat així:

»Article 1. Reconeixement, atenció i suport

Els expresidents de la Generalitat gaudeixen, a partir 
de llur cessament, llevat dels supòsit de condemna pe-
nal ferma que comporti la inhabilitació per a l’exercici 
de càrrecs públics, del reconeixement, l’atenció i el su-
port deguts, d’acord amb les funcions i les responsabi-
litats exercides.»

11 Esmena 11

D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (1)

Addició d’un nou article

D’addició d’un incís a l’article 1 de la llei 6/2003, de 
22 d’abril

«Article 1. Reconeixement, atenció i suport

Els expresidents de la Generalitat gaudeixen, a partir 
de llur cessament, llevat del supòsit de condemna pe-
nal ferma que comporti la inhabilitació per a l’exercici 
de càrrecs públics, del reconeixement, l’atenció i el su-
port deguts, d’acord amb les funcions i les responsabi-
litats exercides.»

12 Esmena 12
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (2)

Addició d’un nou article

De supressió i addició a l’article 4 de la llei 6/2003, de 
22 d’abril

«Article 4. Incompatibilitats

La percepció de l’assignació i de la pensió vitalícia es-
tablertes per aquesta Llei és incompatible amb la per-
cepció d’ingressos resultants de l’exercici de qualsevol 
mandat parlamentari, de la condició de membre del 
Govern o alt càrrec, tant de l’Administració de l’Es-
tat com de la Generalitat, i de l’exercici de qualsevol 
altre càrrec públic o de lliure designació remunerat. 
En aquests casos, correspon a la persona interessada 
d’exercir el dret d’opció. En aquests casos la pèrdua de 
les assignacions, mitjans i recursos econòmics previs-
tos en aquesta llei es produeix de forma automàtica.»

13 Esmena 13
D’addició
GP Socialista (2)

S’addiciona un nou article 2, amb la redacció següent:

«Article 2. Es modifica l’article  4 de la llei 6/2003 de 
22 d’abril de l’estatut dels expresidents de la Generali-
tat, amb la redacció següent:

»Article 4. Incompatibilitats

1. La percepció de l’assignació i de la pensió vitalícia 
establertes per aquesta Llei és incompatible amb la per-
cepció d’ingressos resultants de l’exercici de qualsevol 
mandat parlamentari, de la condició de membre del 
Govern o alt càrrec, tant de l’Administració de l’Estat 
com de la Generalitat, i de l’exercici de qualsevol altre 
càrrec públic o de lliure designació remunerat.

Així mateix, és incompatible amb ingressos i pensi-
ons procedents d’activitats en el sector privat d’import 
igual o superior a la percepció de l’assignació i de la 
pensió vitalícia.

2. En aquests casos, correspon a la persona interessa-
da d’exercir el dret d’opció.»

14 Esmena 14
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

D’un nou article 2

«Article 2. De modificació de l’article 4 de la Llei 
6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de 
la Generalitat

Es modifica l’article 4 de la Llei 6/2003, de 22 d’abril, 
de l’estatut dels expresidents de la Generalitat, que 
queda redactat en els termes següents:
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«Article 4. Incompatibilitats

La percepció de l’assignació i de la pensió vitalícia es-
tablertes per aquesta Llei i el manteniment de l’oficina 
i els mitjans personals i materials adscrits són incom-
patibles amb l’exercici d’un càrrec públic, la remune-
ració per l’exercici d’un treball tant en l’àmbit públic 
com privat i la participació en consells d’administra-
ció d’empreses. En aquest sentit, l’expresident o expre-
sidenta formularà una declaració d’activitats.

Tant la remuneració com la declaració d’activitats i els 
mitjans adscrits es publicaran en el Portal de la Trans-
parència de la Generalitat de Catalunya.»

15 Esmena 15
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

Addició d’un nou article

«Article 2. Modificació de l’article 4 de la llei 6/2003 
de 22 d’abril de l’estatut dels expresidents de la Gene-
ralitat.

Es modifica l’article 4 de la llei 6/2003 de 22 d’abril de 
l’estatut dels expresidents de la Generalitat, que queda 
redactat així:

»Article 4. Incompatibilitats

La percepció de l’assignació i de la pensió vitalícia es-
tablertes per aquesta Llei és incompatible amb la per-
cepció d’ingressos resultants de l’exercici de qualsevol 
mandat parlamentari, de la condició de membre del 
Govern o alt càrrec, tant de l’Administració de l’Es-
tat com de la Generalitat, i de l’exercici de qualsevol 
altre càrrec públic o de lliure designació remunerat i 
de qualsevol activitat privada que generi uns beneficis 
anuals superiors a l’assignació i pensió vitalícia que 
rep. En aquests casos, l’expresident deixarà de perce-
bre l’assignació i la pensió vitalícia.»

16 Esmena 16
D’addició
GP Socialista (3)

S’addiciona un nou article 3, amb la redacció següent:

«Article 3. Es modifica l’article  5 de la llei 6/2003 de 
22 d’abril de l’estatut dels expresidents de la Generali-
tat, amb la redacció següent:

»Article 5. Pensió de viduïtat

1. El cònjuge vidu no separat legalment o l’altre mem-
bre de la parella, en el cas d’unions estables de pare-
lla, d’un expresident o expresidenta de la Generalitat 
amb dret a pensió vitalícia, d’acord amb l’article 3, té 
dret, mentre romangui en aquesta situació, a percebre 
una pensió vitalícia equivalent al 50% de la pensió que 
estableix l’article 3. En el cas de mort del cònjuge vi-
du, la pensió ha de beneficiar en la mateixa quantia els 
fills menors fins que arribin a la majoria d’edat.

2. El dret establert en l’apartat primer no serà compa-
tible si el cònjuge vidu percep ingressos i pensions pro-
cedents d’activitats en el sector privat d’import igual o 
superior al 50% de la pensió establerta en l’article  3.»

17 Esmena 17
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (3)

Addició d’un nou article

D’addició d’un nou apartat a l’article 7 de la llei 6/2003, 
de 22 d’abril

«Mitjans i rendiments de comptes

Els expresidents de la Generalitat han d’elaborar anu-
alment una memòria amb informació de les activitats 
dutes a terme durant el període i descriptiva de la tota-
litat de despeses de funcionament de l’oficina així com 
de les corresponents als drets i prerrogatives recone-
guts en aquesta llei. Dita memòria ha de ser elevada al 
Parlament i publicada al Portal de Transparència de 
la Generalitat.»

18 Esmena 18
D’addició
GP Socialista (4)

S’addiciona un nou article 4, amb la redacció següent:

«Article 4. Es modifica l’article  7 de la llei 6/2003 de 
22 d’abril de l’estatut dels expresidents de la Generali-
tat, amb la redacció següent:

»Article 7. Oficina

1. El Govern ha de facilitar als expresidents de la Gene-
ralitat els mitjans necessaris per al sosteniment d’una 
oficina adequada a les responsabilitats i a les funcions 
exercides, i la dotació pressupostària per al funciona-
ment ordinari d’aquesta oficina i per a les atencions de 
caràcter social i protocol·lari que corresponguin.

2. Els expresidents o expresidentes de la Generalitat 
elaboraran una memòria anual de les activitats i me-
mòria econòmica que serà publicada en el Portal de 
Transparència de la Generalitat i serà remesa al Par-
lament.»

19 Esmena 19
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (3)

D’un nou article 3

«Article 3. De modificació de l’article 7 de la Llei 
6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de 
la Generalitat

Es modifica l’article 7 de la Llei 6/2003, de 22 d’abril, 
de l’estatut dels expresidents de la Generalitat, que 
queda redactat en els termes següents:
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«Article 7. Mitjans i rendiment de comptes

1. El Govern ha de facilitar als expresidents de la Gene-
ralitat els mitjans necessaris per al sosteniment d’una 
oficina adequada a les responsabilitats i a les funcions 
exercides, i la dotació pressupostària per al funciona-
ment ordinari d’aquesta oficina i per a les atencions de 
caràcter social i protocol·lari que corresponguin.

2. Els expresidents de la Generalitat han d’elaborar 
anualment una memòria amb informació de les activi-
tats dutes a terme durant el període i descriptiva de la 
totalitat de despeses de funcionament de l’oficina així 
com de les corresponents als drets i prerrogatives reco-
neguts en aquesta llei. Dita memòria ha de ser elevada 
a la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de 
Catalunya i publicada al Portal de la Transparència 
de la Generalitat de Catalunya.»

20 Esmena 20
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

Addició d’un nou article

«Article 3. Modificació de l’article 7 de la llei 6/2003 
de 22 d’abril de l’estatut dels expresidents de la Gene-
ralitat.

Es modifica l’article 7 de la llei 6/2003 de 22 d’abril de 
l’estatut dels expresidents de la Generalitat, que queda 
redactat així:

»Article 7 Mitjans i rendiments de comptes

1. El Govern ha de facilitar als expresidents de la Gene-
ralitat els mitjans necessaris per al sosteniment d’una 
oficina adequada a les responsabilitats i a les funcions 
exercides, i la dotació pressupostària per al funciona-
ment ordinari d’aquesta oficina i per a les atencions de 
caràcter social i protocol·lari que corresponguin.

2. Els expresidents de la Generalitat han d’elaborar 
anualment una memòria amb informació de les activi-
tats dutes a terme durant el període i descriptiva de la 
totalitat de despeses de funcionament de l’oficina, així 
com de les corresponents als drets i prerrogatives reco-
neguts en aquesta llei.»

21 Esmena 21

D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (4)

D’un nou article 4

«Article 4. D’addició d’un nou article 9 a la Llei 6/2003, 
de 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Gene-
ralitat

S’addiciona un nou article 9 de la Llei 6/2003, de 22 
d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat, 
amb el redactat següent:

«Article 9. Suspensió dels drets i prerrogatives

Tots els drets i prerrogatives reconeguts en aquest llei a 
l’expresident o expresidenta es suspendran de forma au-
tomàtica en el cas que sigui imputat o processat en un 
procediment penal i fins que es dicti sentència ferma.»

22 Esmena 22
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (5)

D’un nou article 5

«Article 5. D’addició d’un nou article 10 a la Llei 
6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de 
la Generalitat

S’addiciona un nou article 10 de la Llei 6/2003, de 22 
d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat, 
amb el redactat següent:

«Article 10. Devolució de l’assignació mensual i de la 
pensió vitalícia

La pèrdua dels drets, reconeixements, atenció i suports 
comportarà l’obligació de retornar els emoluments i 
altres compensacions rebudes en concepte d’assigna-
ció mensual i pensió vitalícia des del moment que li va 
ser reconegut el dret a percebre-les.»

Addició de noves disposicions finals

23 Esmena 23
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (6)

D’una disposició final única

«Disposició final única. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publi-
cació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya.»

Text presentat

Exposició de motius

L’any 2003 el Parlament de Catalunya va aprovar la 
llei 6/2003 sobre l’estatut dels expresidents de la Ge-
neralitat. Aquesta llei pretenia regular els drets i l’es-
tatut dels presidents de la Generalitat un cop havien 
deixat el seu càrrec. No en va es tracta del càrrec ins-
titucional més important a Catalunya i mereix el degut 
reconeixement durant l’exercici de les seves funcions 
així com després.

Tanmateix la llei no contemplava la possibilitat de que 
es poguessin revocar aquells mateixos drets i estatut. 
No es pot obviar la possibilitat de que es donin a co-
nèixer fets relatius a la persona que va ostentar el càr-
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rec, ja sigui abans, durant o després del seu exercici, 
que mereixin la seva condemna i el facin indigne de 
continuar ostentant les consideracions que la llei li 
atorga.

En aquests casos cal preservar la dignitat de la insti-
tució i salvaguardar la seva honorabilitat, i fer evident 
que els actes realitzats són impropis d’un President de 
la Generalitat i, per tant, la persona responsable no pot 
continuar associada a aquell càrrec, que representa al 
conjunt del país.

Esmenes presentades

24 Esmena 24
D’addició
GP Socialista (5)

S’addiciona un incís en el paràgraf segon de l’exposi-
ció de motius, amb la redacció següent:

«Exposició de motius

[...]

Tanmateix la llei no contemplava la possibilitat de que 
es poguessin revocar aquells mateixos drets i estatut, 
així com tampoc es contemplen els supòsits de renún-
cia voluntària o obligada, o de revocació parlamen-
tària. No es pot obviar la possibilitat de que es donin 
a conèixer fets relatius a la persona que va ostentar el 
càrrec, ja sigui abans, durant o després del seu exerci-
ci, que mereixin la seva condemna i el facin indigne 
de continuar ostentant les consideracions que la llei li 
atorga.

[...]»

25 Esmena 25
De modificació
GP de Ciutadans (3)

«Exposición de motivos

La racionalización y la austeridad de la administra-
ción pública deben regir los principios de actuación 
del legislador y las condiciones laborales de los repre-
sentantes públicos.

El estatuto de los ex presidentes de la Generalitat no 
cumple con estos preceptos y establece unos medios 
materiales y asignaciones económicas excesivas para 
un ex presidente de una comunidad autónoma, ya que 
de facto le otorga rango de presidente de un estado, 
generando, como ya sucede en algunas comunidades 
autónomas, un gasto improcedente de recursos públi-
cos. Es por ello que Ciutadans propone la revisión y 
supresión de estas estructuras políticas y asignación 
de recursos públicos.

Asimismo, en una época en la que padecemos una cri-
sis económica sin precedentes, donde las políticas de 
recortes presupuestarios afectan de modo directo a los 

derechos sociales y la calidad en las prestaciones de 
servicios públicos a los ciudadanos, consideramos jus-
tificado, conveniente y necesario presentar esta propo-
sición de modificación de ley.»

Recomanació de la ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transacci-
onal que proposa modificar els articles 4 i 7 de la llei 
6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de 
la Generalitat, introduir-hi un nou article 8 i modificar 
l’exposició de motius de la proposició de llei i addici-
onar-hi una disposició final. Aquesta transacció inclou 
les esmenes 12, 13, 14 i 15 amb relació a la modifica-
ció de l’article 4; les esmenes 17, 18, 19 i 20 amb rela-
ció a la modificació de l’article 7; les esmenes 1, 4, 5, 
6, 7, 8, 10 i 11 amb relació a l’addicció d’un nou article 
8 a la llei; l’esmena 24 amb relació a la modificació de 
l’exposició de motius de la proposició de llei; i l’esme-
na 23 per que fa a l’addicció d’una disposició final a la 
proposició de llei.

Text transaccional

Modificació de l’article 4 (incompatibilitats)

1. La percepció de l’assignació i de la pensió vitalícia 
establertes per aquesta llei és incompatible amb l’exer-
cici d’un càrrec públic, amb una feina o activitat en 
l’àmbit públic o privat i amb la participació en consells 
d’administració d’empreses públiques o privades. En 
queden exceptuades les activitats privades declarades 
compatibles per la legislació en matèria d’incompati-
bilitats dels alts càrrecs de la Generalitat.

2. L’expresident o expresidenta de la Generalitat ha de 
presentar, als efectes establerts en l’apartat 1, una de-
claració d’activitats davant l’òrgan de l’administració 
de la Generalitat competent en aquesta matèria.

3. La remuneració de l’expresident o expresidenta, els 
mitjans personals i materials adscrits, la dotació pres-
supostària de l’oficina a què es refereix l’article 7 i la 
declaració d’activitats s’han de fer públics anualment 
en el Portal de la Transparència de la Generalitat.

Addició a l’article 7 (nous apartats 2 i 3)

2. Els expresidents i expresidentes de la Generalitat 
han d’elaborar una memòria anual amb el contingut 
següent:

La descripció de les activitats dutes a terme durant el 
període corresponent.

La informació detallada sobre les despeses de fun-
cionament de l’oficina i de les derivades de l’exercici 
dels drets i prerrogatives reconeguts en aquesta llei, 
d’acord amb la dotació pressupostària assignada.
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3. La memòria ha de ser tramesa anualment al Parla-
ment i s’ha de publicar en el Portal de la Transparència 
de la Generalitat.

Addició d’un nou article 8 (renúncia i 
revocació dels drets i les prerrogatives  
dels expresidents)

1. Els drets i les prerrogatives reconeguts en aquesta 
llei són renunciables. La renúncia s’ha de presentar per 
escrit davant la Mesa del Parlament.

2. Els drets i les prerrogatives reconeguts en aquesta 
llei poden ser revocats totalment o parcial per acord 
del Ple del Parlament adoptat per majoria de dues ter-
ceres parts dels seus membres, quan consideri que ja 
no concorren les condicions d’honorabilitat necessà-
ries en la persona de l’expresident o expresidenta de 
la Generalitat atenent a fets coneguts o que es puguin 
constatar, o en el cas de condemna penal ferma contra 
la persona d’un expresident o expresidenta de la Ge-
neralitat.

3. Abans d’adoptar l’acord, el Parlament ha de convo-
car l’expresident o expresidenta a una compareixença 
davant la comissió que correspongui, per tal que pugui 
manifestar la seva posició sobre els fets.

4. La iniciativa del procediment de revocació corres-
pon a dos grups parlamentaris o a una cinquena part 
dels membres del Parlament. La sol·licitud haurà d’ex-
pressar els motius que la justifiquen i el debat i votació 
s’haurà de substanciar en el termini de dos mesos des 
de la presentació d’aquella.

5. En el cas de condemna penal ferma el debat sobre la 
revocació s’haurà d’incloure automàticament en l’or-
dre del dia de la primera sessió que es convoqui un cop 
feta pública la sentència.

Addició d’una disposició final

Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publica-
ció en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Addició d’un incís al paràgraf segon  
de l’exposició de motius

Tanmateix la llei no contemplava la possibilitat que 
es poguessin revocar aquells drets i estatut, com tam-
poc es contemplen els supòsits de renúncia voluntària 
o obligada, o de revocació parlamentària. No es pot 
obviar la possibilitat [...].

Predictamen

Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003 per introduir la revocació dels drets  
i l’estatut dels expresidents i expresidentes  
de la generalitat

Exposició de motius

L’any 2003 el Parlament de Catalunya va aprovar la 
llei 6/2003 sobre l’estatut dels expresidents de la Ge-
neralitat. Aquesta llei pretenia regular els drets i l’es-
tatut dels presidents de la Generalitat un cop havien 
deixat el seu càrrec. No en va es tracta del càrrec ins-
titucional més important a Catalunya i mereix el degut 
reconeixement durant l’exercici de les seves funcions 
així com després.

Tanmateix la llei no contemplava la possibilitat de que 
es poguessin revocar aquells mateixos drets i estatut, 
com tampoc es contemplen els supòsits de renúncia vo-
luntària o obligada, o de revocació parlamentària. No 
es pot obviar la possibilitat de que es donin a conèixer 
fets relatius a la persona que va ostentar el càrrec, ja 
sigui abans, durant o després del seu exercici, que me-
reixin la seva condemna i el facin indigne de continuar 
ostentant les consideracions que la llei li atorga.

En aquests casos cal preservar la dignitat de la insti-
tució i salvaguardar la seva honorabilitat, i fer evident 
que els actes realitzats són impropis d’un President de 
la Generalitat i, per tant, la persona responsable no pot 
continuar associada a aquell càrrec, que representa al 
conjunt del país.

Article 1. Modificació de l’article 4 de la llei 
6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut d’expresidents 
de la Generalitat

Es modifica l’article 4 de la llei 6/2003, de 22 d’abril, 
de l’estatut d’expresidents de la Generalitat que passa a 
tenir la redacció següent:

«1. La percepció de l’assignació i de la pensió vitalícia 
establertes per aquesta llei és incompatible amb l’exer-
cici d’un càrrec públic, amb una feina o activitat en 
l’àmbit públic o privat i amb la participació en consells 
d’administració d’empreses públiques o privades. En 
queden exceptuades les activitats privades declarades 
compatibles per la legislació en matèria d’incompati-
bilitats dels alts càrrecs de la Generalitat.

2. L’expresident o expresidenta de la Generalitat ha de 
presentar, als efectes establerts en l’apartat 1, una de-
claració d’activitats davant l’òrgan de l’administració 
de la Generalitat competent en aquesta matèria.

3. La remuneració de l’expresident o expresidenta, els 
mitjans personals i materials adscrits, la dotació pres-
supostària de l’oficina a què es refereix l’article 7 i la 
declaració d’activitats s’han de fer públics anualment 
en el Portal de la Transparència de la Generalitat.»
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Article 2. Modificació de l’article 7 de la llei 
6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut d’expresidents 
de la Generalitat

S’addicionen dos nous apartats, el 2 i el 3, a l’article 7 
de la llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut d’expresi-
dents de la Generalitat amb la redacció següent:

«2. Els expresidents i expresidentes de la Generalitat 
han d’elaborar una memòria anual amb el contingut 
següent:

La descripció de les activitats dutes a terme durant el 
període corresponent.

La informació detallada sobre les despeses de fun-
cionament de l’oficina i de les derivades de l’exercici 
dels drets i prerrogatives reconeguts en aquesta llei, 
d’acord amb la dotació pressupostària assignada.

3. La memòria ha de ser tramesa anualment al Parla-
ment i s’ha de publicar en el Portal de la Transparència 
de la Generalitat.»

Article 3. Addició d’un nou article 8 a la llei 
6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut d’expresidents 
de la Generalitat

S’addiciona un nou article, el 8, a la llei 6/2003, de 
22 d’abril, de l’estatut d’expresidents de la Generalitat 
amb la redacció següent:

«Article 8. Renúncia i revocació dels drets i les prerro-
gatives dels expresidents

1. Els drets i les prerrogatives reconeguts en aquesta 
llei són renunciables. La renúncia s’ha de presentar per 
escrit davant la Mesa del Parlament.

2. Els drets i les prerrogatives reconeguts en aquesta 
llei poden ser revocats totalment o parcial per acord del 
Ple del Parlament adoptat per majoria de dues terceres 
parts dels seus membres, quan consideri que ja no con-
corren les condicions d’honorabilitat necessàries en la 
persona de l’expresident o expresidenta de la Generali-
tat atenent a fets coneguts o que es puguin constatar, o 
en el cas de condemna penal ferma contra la persona 
d’un expresident o expresidenta de la Generalitat.

3. Abans d’adoptar l’acord, el Parlament ha de convo-
car l’expresident o expresidenta a una compareixença 
davant la comissió que correspongui, per tal que pugui 
manifestar la seva posició sobre els fets.

4. La iniciativa del procediment de revocació corres-
pon a dos grups parlamentaris o a una cinquena part 
dels membres del Parlament. La sol·licitud haurà d’ex-
pressar els motius que la justifiquen i el debat i votació 
s’haurà de substanciar en el termini de dos mesos des 
de la presentació d’aquella.

5. En el cas de condemna penal ferma el debat sobre la 
revocació s’haurà d’incloure automàticament en l’or-
dre del dia de la primera sessió que es convoqui un cop 
feta pública la sentència.»

Disposició final

Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publica-
ció en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2015

David Bonvehí i Torras, Gemma Calvet i Barot, Rocío 
Martínez-Sampere Rodrigo, Pere Calbó i Roca, Jaume 
Bosch i Mestres, Carina Mejías Sánchez, David Fer-
nàndez i Ramos
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