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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 14/2017, del 20 de juliol,
de la renda garantida de ciutadania
202-00010/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 3272 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent i
sol·licita que d’acord amb l’article 135 del Reglament es tramiti pel procediment de
lectura única:
Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol,
de la renda garantida de ciutadania
Exposició de motius

La Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania incorpora
en el seu article 7.1 apartat e el requisit que les persones sol·licitants d’aquesta prestació no siguin beneficiàries d’una prestació pública o privada de servei residencial
permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari, i no estar internades en un centre
penitenciari en règim ordinari o tancat.
L’objectiu de la llei és el de regular la renda garantida de ciutadania establerta
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia amb la finalitat d’assegurar els mínims
d’una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure llur autonomia i participació activa en la societat.
Durant la ponència, totes les forces polítiques amb representació al parlament
van donar el seu suport a la inclusió de l’article 7.1 apartat e, en el sentit que aquelles
persones que disposen d’un servei residencial permanent tenen cobertes les seves
necessitats bàsiques d’alimentació i higiene intrínseques al propi servei residencial
i, en aquest sentit, l’objectiu de la prestació quedaria sense efecte.
Per altra banda, l’article 7.3 estableix que tenen dret a percebre la renda garantida de ciutadania aquelles persones que, excepcionalment, no compleixen els requisits establerts però en les quals concorren circumstàncies extraordinàries per les
quals es troben en una situació d’especial necessitat. La diversitat de situacions de
les persones que es troben en risc d’exclusió social requereix d’un article d’aquestes característiques per la impossibilitat que el text recollís totes i cadascuna de les
casuístiques possibles, i el reglament de la llei haurà de preveure els mecanismes
per fer efectiva la renda garantida de ciutadania en situacions no establertes per llei.
En aquest sentit, després de la posada en marxa de la llei el passat 15 de setembre
de 2017, i atès l’experiència dels primers mesos, s’ha comprovat que hi ha col·lectius
que, tot i tenir un recurs residencial, aquest no cobreix totes les seves bàsiques o ho
fa de forma provisional. Estem parlant de persones sense sostre i/o dones víctimes
de violència masclista que, de forma provisional, disposen d’un recurs residencial
provisional, però que necessiten la garantia d’uns ingressos mínims que els asseguri
llur autonomia i participació activa en la societat.
Aquests casos podrien ser recollits dins l’article 7.3 de la Llei 14/2007, però
caldria esperar al reglament per tal d’establir les condicions d’accés a la prestació.
Atesa la urgència d’aquests col·lectius per accedir a la renda garantida, i amb l’ob3.01.02. Proposicions de llei
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jectiu de clarificar els seus drets dins de la renda garantida de ciutadania, el Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar proposa la modificació de l’article 7.1
apartat e.
Proposició de llei
Article primer:

Es modifica l’apartat e de l’article 7.1 de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la
renda garantida de ciutadania.
«Article 7. Requisits per a tenir dret a la renda garantida de ciutadania
»1. Tenen dret a la renda garantida de ciutadania, amb la condició de titulars, les
persones que compleixen els requisits següents:
[...]
»e) No ésser beneficiàries d’una prestació pública o privada de servei residencial
permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari, i no estar internades en un centre
penitenciari en règim ordinari o tancat, a excepció de persones sense sostre i dones
víctimes de violència de gènere que estiguin fent ús d’un recurs residencial.»
Disposicions finals
Primera. Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Segona. Habilitació pressupostària

El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament
posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSCUnits

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la Xarxa d’Impulsors de la Garantia
Juvenil
250-00153/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 3175 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la
continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la
Generalitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1
del Reglament.
A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la Xarxa

3.10.25. Propostes de resolució
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