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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
200-00018/11

NOMENAMENT D’UNA RELATORA

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projecte de llei d’universalitza-
ció de l’assistència sanitària (tram. 200-00018/11) s’ha reunit el dia 14 de març de 
2017 i, d’acord amb el que disposa l’article 118.4 del Reglament del Parlament, ha 
nomenat relatora la diputada Montserrat Candini i Puig.

Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Montserrat Candini i Puig, Jorge Soler González, Assumpta Escarp Gibert, Àn-

gels Martínez Castells, Marisa Xandri Pujol, Eulàlia Reguant i Cura

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2017
200-00019/11

ESMENES SUBSEGÜENTS AL DICTAMEN DEL CONSELL DE GARANTIES 

ESTATUTÀRIES

Reg. 53168 i 53579; 53307; 53656; 53704; 53715 i 53793 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SI QUE ES POT (REG 53168, 53579)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 120 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
amb relació al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2017 (tram. 200-00019/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot

 de la disposició addicional trenta-unena

El Govern, dins de les possibilitats pressupostàries, garantirà la dotació econò-
mica suficient per fer front a les necessitats i els requeriments que es derivin de la 
convocatòria del referèndum sobre el futur polític de Catalunya, acordat en l’apar-
tat I.1.2 de la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, amb les condicions 
establertes en el dictamen 2/2017 de 2 de de març del Consell de Garanties Estatu-
tàries de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG 53307)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableix l’article 120 del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes, subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb relació 
al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (tram. 
200-00019/11).

Esmena 1
GP Socialista
De supressió de la disposició addicional trenta-unena

Trenta-unena. Mesures en matèria d’organització i gestió del procés referendari
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar les 

partides per a garantir els recursos necessaris en matèria d’organització i gestió per 
a afrontar el procés referendari sobre el futur polític de Catalunya en el marc de la 
legislació vigent en el moment que es convoqui.

Palau del Parlament, 8 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG 53656)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 120 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Ga-
ranties Estatutàries amb relació al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2017 (tram. 200-00019/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la disposició addicional trenta-unena

Trenta-unena. Mesures en matèria d’organització i gestió del procés referendari
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar les 

partides per a garantir els recursos necessaris en matèria d’organització i gestió per 
a afrontar el procés referendari sobre el futur polític de Catalunya en el marc de la 
legislació vigent en el moment que es convoqui.

Palau del Parlament, 10 de març de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG 53704)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 120 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb relació 
al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (tram. 
200-00019/11).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió de la disposició addicional trenta-unena 

Trenta-unena. Mesures en matèria d’organització i gestió del procés referenda-
ri El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar les 
partides per garantir els recursos necessaris en matèria d’organització i gestió per 
fer front al procés referendari sobre el futur polític de Catalunya en el marc de la 
legislació vigent en el moment de la seva convocatòria.

Esmena 2
GP de Ciutadans

d’una nova disposició addicional 

Disposició addicional 
De conformitat amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de 

Catalunya 2/2017, es modifica la denominació de les partides pressupostàries 
GO01.132.227.0004, DD01.132.227.004 i DD01.132.227.015) que passen a tenir la 
següent denominació: 

GO01.132.227.0004 (processos electorals i consultes populars no referendàries)
DD01.132.227.004 (processos electorals i consultes populars no referendàries)
DD01.132.227.015 (processos de participació ciutadana no referendaris).

Esmena 3
GP de Ciutadans

d’una nova disposició addicional 

Disposició addicional 
1. De conformitat amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de Ca-

talunya 2/2017, les normes i actes d’aplicació de les partides següents hauran d’és-
ser conformes amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució Espanyola 
i amb la interpretació donada per part del Consell de Garanties Estatutàries i el 
Tribunal Constitucional.

GO01.132.227.0004 (processos electorals i consultes populars no referendàries)
DD01.132.227.004 (processos electorals i consultes populars no referendàries)
DD01.132.227.015 (processos de participació ciutadana no referendaris).

Esmena 4
GP de Ciutadans

d’una nova disposició addicional 

Disposició addicional 
De conformitat amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de Cata-

lunya 2/2017, la partida denominada Fons de Contingència (FO01.811.500.0001) 
haurà de dotar pressupostàriament només aquelles necessitats que haguessin estat 
imprevisibles, inajornables i no discrecionals en el moment inicial d’aprovació del 
pressupost. En tot cas, les normes i actes d’aplicació d’aquestes necessitats que pu-
guin dotar-se amb aquesta partida hauran d’ésser conformes amb l’Estatut d’Auto-
nomia de Catalunya i la Constitució Espanyola i amb la interpretació donada per 
part del Consell de Garanties Estatutàries i el Tribunal Constitucional.

Palau del Parlament, 10 de març de 2017 
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG 53715, 53793)

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Ro-

vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableix l’article 120 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes, 
subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb relació al Pro-
jecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (tram. 200-
00019/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí

 a la disposició addicional trenta-unena

Trenta-unena
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017 ha d’adoptar les 

mesures necessàries per a garantir la dotació pressupostaria suficient per fer front a 
les necessitats que es derivin de la convocatòria del referèndum sobre el futur polí-
tic de Catalunya, previst en l’apartat I.1.2 de la Resolució 306/XI del Parlament de 
Catalunya, tenint en compte el treball desplegat pel Pacte Nacional pel Referèndum 
d’acord amb els criteris del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de la 
Generalitat de Catalunya.»

Palau del Parlament, 10 de març de 2017
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de 
la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements 
radiotòxics; de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de 
l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics
200-00020/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 322)

Al BOPC 322, pàgina 180, i al BOPC 351, pàgina 7
Títol o epígraf: Esmenes reservades per a defensar en el Ple
On hi diu: 
«GP de Junts pel Sí: 
702, 708, 711, 714 (part 2) (Torroella de Montgrí), 719, 720.»

Hi ha de dir
«GP de Junts pel Sí: 
708, 714 (part 2) (Torroella de Montgrí).»


