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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta, Josep Enric Millo i Rocher, 

portaveu, Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, Pere Calbó i Roca, diputat, 

María José García Cuevas, diputada, Alicia Alegret Martí, diputada, Eva García 

Rodríguez, diputada, Dolors López Aguilar, diputada, Maria Dolors Montserrat i 

Culleré, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, José Antonio Coto Roquet, 

diputat, Sergio García Pérez, diputat, Rafael López Rueda, diputat, Rafael Luna 

vives, diputat, Juan Milián Querol, diputat, Manuel Reyes López, diputat, Jordi 

Roca Mas, diputat, Fernando Sánchez Costa, diputat, Sergio Santamaría 

Santigosa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 100.b del Reglament del Parlament, 

presenten la proposició de llei següent:  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat, 

preveu el reconeixement, les atencions i els suports a les persones que han 

exercit el càrrec de president o presidenta de la Generalitat, per tal de donar la 

màxima dignitat i decòrum als que hagin ostentat tan alta responsabilitat. 

La llei però, no contempla les conseqüències que es podrien derivar de la 

condemna o la concurrència de circumstàncies sobrevingudes que puguin 

desmerèixer de forma notòria la dignitat dels expresidents de la Generalitat. 

Per tal d’esmenar aquesta omissió i amb l’objectiu de preservar la dignitat i la 

rellevància pública de la institució és necessari adoptar la present proposició 

de llei. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 

presenta la següent: 
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PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/2003, 

DE 22 D’ABRIL, DE L’ESTATUT DELS EXPRESIDENTS DE LA 

GENERALITAT 

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 Generalitat, amb el text següent: 

«Article 8. Pèrdua dels drets, reconeixements, atenció i suports 

»Els expresidents de la Generalitat perdran els drets, els reconeixements, les 

atencions i suports que deriven d’aquesta llei en el cas de condemna ferma per 

delicte, pel reconeixement de la comissió de fets delictius o per haver comés 

alguna il·legalitat greu o dut a terme activitats incompatibles amb la dignitat i 

el decòrum exigibles a aquells que han exercit el càrrec.» 

Article 2 

D’addició d’un nou article 9 a la Llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels 

expresidents de la Generalitat, amb el text següent: 

«Article 9. Devolució de l’assignació mensual i la pensió vitalícia 

»La pèrdua dels drets, reconeixements, atenció i suports comportarà 

l’obligació de retornar els emoluments i les altres compensacions rebudes en 

concepte d’assignació mensual i pensió vitalícia des del moment que li va ser 

reconegut el dret a percebre-les.» 

Disposicions finals 

Primera. Entrada en vigor 

Aquesta llei entra en vigor a l’endemà d’haver estat publicada en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2014  
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ANTECEDENTS REFERENTS A LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA 

LLEI 6/2003, DE 22 D’ABRIL, DE L’ESTATUT DELS EXPRESIDENTS DE LA 

GENERALITAT 

1. Necessitat i objecte de la proposició de llei 

La llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat, 

preveu el reconeixement, les atencions i els suports a les persones que han 

exercit el càrrec de president o presidenta de la Generalitat, per tal de donar la 

màxima dignitat i decòrum als que hagin ostentat tan alta responsabilitat. 

La llei però, no contempla les conseqüències que es podrien derivar de la 

condemna o la concurrència de circumstàncies sobrevingudes que puguin 

desmerèixer de forma notòria la dignitat dels expresidents de la Generalitat. 

Per tal d’esmenar aquesta omissió i amb l’objectiu de preservar la dignitat i la 

rellevància pública de la institució és necessari adoptar la present proposició 

de llei. 

2. Normativa afectada 

– Llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat 

3. Afectacions pressupostàries 

Les despeses que pugui comportar els preceptes d’aquesta proposició de llei, 

tindran efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos 

corresponent a l’exercici posterior a la seva aprovació. 

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez Josep Enric Millo i Rocher 

Presidenta del GP del PPC Portaveu del GP del PPC 
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Santi Rodríguez i Serra Pere Calbó i Roca 

Portaveu adjunt del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

 

María José García Cuevas Alícia Alegret Martí 

Diputada del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Eva García Rodríguez Dolors López Aguilar 

Diputada del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Ma Dolors Montserrat i Culleré Marisa Xandri Pujol 

Diputada del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

José Antonio Coto Roquet Sergio García Pérez 

Diputat del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Rafael López Rueda Rafael Luna Vivas 

Diputat del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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Juan Milián Querol Manuel Reyes López 

Diputat del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

 

 

Jordi Roca Mas Fernando Sánchez Costa 

Diputat del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

 

 

 

Sergio Santamaría Santigosa  

Diputat del GP del PPC 


