Á MESA DA COMISIÓN 5.ª
O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Paula
Vázquez Verao, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Emenda á Proposición non de lei, doc. núm. 21479,
do Grupo Parlamentar de En Marea, sobre as actuacións que debe levar a cabo o
Goberno galego para resolver as deficiencias existentes nas instalacións e o
estado de deterioración do mobiliario do Hospital de Monforte, así como a
recuperación da capacidade de xestión desa área sanitaria, que será debatida na
sesión que esta Comisión vai celebrar o vindeiro 14 de febreiro. (10/PNC001757)
Emenda de Adición
Débese engadir un novo punto na parte resolutiva:
5. Aumentar, no inmediato, o cadro de persoal sanitario non facultativo,
especialmente en Hospitalización, Extraccións e Partos.
Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2018.

Asdo.: Paula Vázquez Verao,
Deputada do G.P. de En Marea.

Asdo.: Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 13/02/2018 10:22:29

Luis Villares Naveira na data 13/02/2018 10:22:36

Á MESA DA COMISIÓN 5.ª

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Paula
Vázquez Verao e ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Emenda á Proposición non de lei, doc. núm. 6284,
do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, sobre as actuacións que debe
levar a cabo o Goberno galego en relación co cumprimento da normativa
autonómica en materia de igualdade, establecida no Decreto lexislativo 2/2015,
do 12 de febreiro e, en concreto, no seu artigo 71, no referido á participación das
mulleres nos consellos de administración das empresas, así como a demanda ao
Goberno central do recoñecemento legal da figura do “mobbing maternal”, que
está incluída na sesión que esta Comisión vai celebrar o 14 de febreiro de 2018.
(10/PNC-000626).
Emenda de Adición
Débense engadir ao final do apartado A os seguintes puntos:
4. Incluír nos pregos de contratacións da Xunta con empresas privadas a obriga
expresa da parte contratista de cumprir coa lexislación estatal e autonómica en
materia de igualdade e prevención da violencia de xénero no ámbito laboral.

5. Excluír nos procesos de contratación da Xunta a toda aquela empresa que nos
últimos dous anos teña sido sancionada pola Inspección de Traballo ou
condenada en sentenza xudicial por moobing maternal, discriminación de xénero
ou calquera outra práctica sexista.

6. Modificar a “Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva
de mulleres e homes”, incluíndo un apartado de sancións aplicables, tanto ao
sector público como ao privado, por incumprimento das políticas de igualdade
laboral e salarial.
Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2018.

Asdo.: Paula Vázquez Verao,
Deputada do G.P. de En Marea.

Asdo.: Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 13/02/2018 10:36:27

Luis Villares Naveira na data 13/02/2018 10:36:34

Á MESA DA COMISIÓN 5.ª
O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Paula
Vázquez Verao, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Emenda á Proposición non de lei, doc. núm. 21180,
do Grupo Parlamentar Popular, sobre o impulso pola Xunta de Galicia de
instalación de cambiadores de bebé en localizacións unisex nos edificios públicos
da súa competencia, que será tratada na sesión que esta Comisión vai celebrar o
vindeiro 14 de febreiro. (10/PNC-001742)
Emenda de Adición
Débese engadir un novo punto na parte resolutiva:
-

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a elaborar, en
colaboración cos sindicatos máis representativos no ámbito da Xunta, un
Plan de Escolas Infantís vinculadas aos seus centros de traballo que dea
resposta ás necesidades de conciliación entre a vida laboral e familiar das
e dos traballadores públicos e de todo o persoal de empresas externas que
desenvolvan a súa xornada laboral en centros da Xunta de Galicia.

Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2018.
Asdo.: Paula Vázquez Verao,
Deputada do G.P. de En Marea.

Asdo.: Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 13/02/2018 10:31:56

Luis Villares Naveira na data 13/02/2018 10:32:05

Á MESA DA COMISIÓN 5.ª
O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Paula
Vázquez Verao, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Emenda á Proposición non de lei, doc. núm. 23552,
do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, sobre as medidas que se
deben adoptar para mellorar a situación de precariedade do mercado do traballo
en Galicia, que será tratada na sesión que esta Comisión vai celebrar o vindeiro
14 de febreiro. (10/PNC-001869)
Emenda de Adición
Débese engadir un novo punto na parte resolutiva:
- Estableza unha escala de IRPF que garanta un reparto máis xusto do esforzo
fiscal, de xeito que quen máis ten máis pague.
Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2018.
Asdo.: Paula Vázquez Verao,
Deputada do G.P. de En Marea.

Asdo.: Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 13/02/2018 10:26:00

Luis Villares Naveira na data 13/02/2018 10:26:07

Grupo Parlamentario

Á Mesa da Comisión 5.ª,
Sanidade, Política Social e Emprego
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da
deputada Noela Blanco Rodríguez, a través do seu portavoz e ao
abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa Mesa a seguinte emenda á Proposición non de lei en
Comisión do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,
sobre as medidas que se deben adoptar para mellorar a situación de
precariedade do mercado do traballo en Galicia (10/PNC-001869,
documento número 23552)
Emenda de modificación
Débese modificar a parte resolutiva da proposición non de lei que
quedará redactada co seguinte contido:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a solicitar ao Goberno de
España:
1. Favorecer incrementos salariais anuais nos acordos entre
patronal e sindicatos, para lograr que en 2021 os salarios
recuperen o peso que tiñan na repartición da renda nacional no
período previo á crise. Especificamente, propoñer un incremento
salarial entre un 2 % e un 3 % en 2018, e entre un 2,5 % e un 3,5
% nos anos sucesivos (2019, 2020 e 2021).
2. Acordar cos sindicatos un incremento gradual do SMI ata
alcanzar os 1.000 euros mensuais en 2020.
3. Derrogar o Real Decreto-Lei 20/2012 do 19 de xullo, o Real
decreto-lei 3/2012 de 10 de febreiro, de medidas urxentes para a
reforma do mercado laboral, o Real decreto-lei 5/2013 do 15 de
marzo de medidas para favorecer a continuidade da vida laboral
dos traballadores de maior idade e promover o envellecemento
activo, e o Real decreto-lei 4/2013, do 22 de febreiro, de
medidas de apoio ao emprendedor e de estímulo do crecemento
e da creación de emprego.
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4. Reforzar o principio de causalidade como única xustificación
dos contratos temporais, xunto cun reforzo da inspección de
traballo para que devanditos contratos sexan realmente unha
ferramenta transitoria e excepcional.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

5. Equiparar a subida salarial dos empregados e empregadas
públicas para 2018 co aumento da inflación, incorporando
complementos adicionais que permitan ir recuperando o poder
adquisitivo perdido, así como xeneralizar a implantación da
xornada de 35 horas semanais no sector público, sen diminución
das retribucións económicas.
6. Poñer en marcha un plan de choque para os mozos e mozas con
medidas específicas, como a promoción do contrato de
substitución e do contrato en prácticas, así como unha nova
regulación das prácticas non laborais.
7. Tomar medidas concretas contra a fenda salarial de xénero,
como a aprobación dunha lei de igualdade laboral, que, entre
outras cousas, estableza a obrigatoriedade de que os salarios de
todos os empregados e empregadas así como a súa modalidade
de contrato sexan de coñecemento público.
8. Tomar medidas para eliminar os fenómenos de precarización
dos falsos autónomos e todas as novas formas de súper
explotación laboral.”
Pazo do Parlamento, 13 de febreiro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 13/02/2018 12:31:01
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 13/02/2018 12:31:10
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Á Mesa da Comisión 5.ª,
Sanidade, Política Social e Emprego

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do
seu deputado Julio Torrado Quintela, a través do seu portavoz e ao
abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa Mesa a seguinte emenda á Proposición non de lei en
Comisión do Grupo Parlamentario de En Marea, sobre as actuacións
que debe levar a cabo o Goberno galego para resolver as deficiencias
existentes nas instalacións e o estado de deterioración do mobiliario do
Hospital de Monforte, así como a recuperación da capacidade de
xestión desa área sanitaria (10/PNC-001757, documento número
21479).
Emenda de adición
Débese engadir un novo punto na parte resolutiva da proposición non
de lei que quedará redactado co seguinte contido:
“4 bis. Elaborar coa participación dos representantes dos traballadores
no centro, un informe da adecuación dos recursos humanos dispoñibles
respecto dos necesarios no Hospital de Monforte e, de ser o caso,
establecer un período de implantación das necesidades de contratación
que se puideran determinar.”

Pazo do Parlamento, 13 de febreiro de 2018
Asdo.:Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.:Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 13/02/2018 12:33:05
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 13/02/2018 12:33:10
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Á Mesa da Comisión 5.ª,
Sanidade, Política Social e Emprego

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do
seu deputado Julio Torrado Quintela, a través do seu portavoz e ao
abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa Mesa a seguinte emenda á Proposición non de lei en
Comisión do Grupo Parlamentario de En Marea, sobre as actuacións
que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos prexuízos que
pode ocasionar para a saúde das persoas a contaminación dos solos con
lindano no concello do Porriño (10/PNC-001909, documento número
24199).
Emenda de adición
Débese engadir un novo parágrafo na parte resolutiva da proposición
non de lei que quedará redactado co seguinte contido:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a facerse cargo do custo
das accións e intervencións no terreo, estudos poboacionais e todas as
medidas que sexan consideradas necesarias.”
Emenda de adición
Débese engadir un novo parágrafo na parte resolutiva da proposición
non de lei que quedará redactado co seguinte contido:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a, que de maneira
específica, acometer as accións necesarias asumindo o seu custo para
garantir o correcto servizo de abastecemento de augas.”
Pazo do Parlamento, 13 de febreiro de 2018
Asdo.:Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.:Xoaquín Fernández Leiceaga
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Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 13/02/2018 12:32:24
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 13/02/2018 12:32:48
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Á Mesa da Comisión 5.ª,
Sanidade, Política Social e Emprego
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da
deputada Noela Blanco Rodríguez, a través do seu portavoz e ao
abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa Mesa a seguinte emenda á Proposición non de lei en
Comisión do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, sobre o impulso
pola Xunta de Galicia de instalación de cambiadores de bebé en
localizacións unisex nos edificios públicos da súa competencia
(10/PNC-001742, documento número 21180)
Emenda de modificación
Débese modificar a parte resolutiva da proposición non de lei que
quedará redactada co seguinte contido:
“A) O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Promover a instalación nos edificios públicos da súa
competencia, de cambiadores de bebé en localizacións unisex, co
fin de que podan utilizarse tanto por parte das mulleres como dos
homes.
2. No caso de edificacións que non conten con locais unisex, nin
sexa factible a adaptación dun local específico para tal fin,
proceder á instalación dos cambiadores tanto nos aseos de homes
como de mulleres.
B) O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a solicitar ao
Goberno de España a:
1. Promover a instalación de cambiadores de bebé en localizacións
unisex nos edificios da súa titularidade situados na comunidade
autónoma galega, co fin de que podan utilizarse tanto por parte
das mulleres como dos homes.
2. No caso de edificacións que non conten con locais unisex, nin
sexa factible a adaptación dun local específico para tal fin,
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proceda á instalación dos cambiadores tanto nos aseos de homes
como de mulleres.”

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 13 de febreiro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 13/02/2018 13:40:35
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 13/02/2018 13:40:41
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
do deputado Aurelio Núñez Centeno, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 e
concordantes do Regulamento da Cámara presenta ante esa Mesa, a seguinte
emenda á proposición non de lei en Comisión do Grupo Parlamentario de En
Marea, 10/PNC-001909 (24199), sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno
galego en relación cos prexuízos que pode ocasionar para a saúde das persoas a
contaminación dos solos con lindano no concello do Porriño.

Emenda de substitución
Débese substituír o texto da parte resolutiva, polo que segue a continuación:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a delimitar á zona con mais
posibilidades de supoñer un risco de exposición crónica á poboación residente, realizar
unha avaliación deste risco, coa realización das analíticas ou probas que a evidencia
científica considere indicadas nestes casos, e ofertar un seguimento da evolución dos
mesmos no tempo ata a súa normalización”.
Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 13/02/2018 14:00:06
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 13/02/2018 14:00:15

A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
da deputada Julia Rodríguez Barreira, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 e
concordantes do Regulamento da Cámara presenta ante esa Mesa, a seguinte
emenda á proposición non de lei en Comisión do Grupo Parlamentario de En
Marea, 10/PNC-001757 (21479), sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno
galego para resolver as deficiencias existentes nas instalacións e o estado de
deterioración do mobiliario do Hospital de Monforte, así como a recuperación da
capacidade de xestión desa área sanitaria.

Emenda de substitución
Débese substituír o texto da parte resolutiva, polo que segue a continuación:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1. Continuar o proceso de mellora e o plan de renovación paulatina que se está a
desenvolver no Hospital Comarcal de Monforte, considerando os niveis de
ocupación e a actividade, e levando a cabo as reformas que requira o edificio.
2. Rematar o Plan de Mellora do Hospital Comarcal de Monforte, no que se está a
traballar, para, por unha parte definir as necesidades do devandito hospital e por
outra, planificar a súa execución”.

Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 13/02/2018 14:00:57
María Julia Rodriguez Barreira na data 13/02/2018 14:01:06

