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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
ESMENA TRANSACCIONAL PRESENTADA
Reg. 10260
GRUP PARL AMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARL AMENTARI
REPUBLICÀ I GRUP PARL AMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR
(REG. 10260)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten
les següents esmenes transaccionals a la Proposició de llei de modificació de la Llei
14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (tram. 202-00010/12).
Esmena transaccional 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar
$E MODIÚCACIË de l’article primer

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.
Aquest caràcter de permanència ve determinat en funció de les circumstàncies de
la persona i no del tipus de servei.
En conseqüència, sempre que es complexin la resta de requisits exigits per la Llei
de RGC, podran accedir a la renda garantida les persones sense llar, dones víctimes
de violència masclista i persones que visquin en serveis residencials de tipus social,
sanitari o sociosanitari, que segueixin un pla de treball vinculat a un procés d’emancipació i apoderament, amb un pronòstic de sortida en un període no superior a sis
mesos, d’acord amb el corresponent informe dels professionals de Treball Social i/o
de suport social del servei residencial.»
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units, portaveus
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