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ESMENES PRESENTADES EN LA TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA

Reg. 2402; 2612 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 2402)

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de modi-
ficació d ela Llei 13/2008, de la presidència de la Generalitat i del Govern (tram. 
202-00002/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’article primer

Article primer
De modificació de l’apartat tercer de l’article 4 de la Llei 13/2008, del 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, que resta redactat amb el 
següent text: 

3. El candidat o candidata proposat presenta davant el Ple el seu programa de 
govern i sol·licita la confiança de la Cambra.

La participació del candidat o candidata en el debat d’investidura i en la votació 
necessàriament ha de ser personal, directa i indelegable. Després del debat sobre el 
programa presentat, es procedeix a la votació.

Perquè el candidat o candidata resulti investit, ha d’obtenir els vots d ela majoria 
absoluta. La investidura comporta l’aprovació del programa de govern.

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de tot l’article segon

Esmena 3
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació dels paràgrafs tercer, quart, cinquè i sisè de l’exposició de motius

Es pretén la incorporació d’una modificació a la Llei 13/2008, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern, amb l’objectiu de garantir que el candidat o candi-
data a la presidència de la Generalitat participa de manera directa, personal i inde-
legable en el debat d’investidura i en la seva votació.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC


