Á MESA DA COMISIÓN 5.ª

O Grupo Parlamentario de En Marea, a través da súa deputada Eva Solla
Fernández e ao abeiro do artigo 161.2 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte emenda á Proposición non de lei, doc. núm. 6105 (10/PNC-000606), do
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, sobre as actuacións que debe
levar a cabo o Goberno galego en relación á prevención e tratamento da doenza
do linfedema no SERGAS, incluída na orde do día da sesión que esta Comisión
vai celebrar o 20 de setembro de 2017.

Emenda de engádega
Débese engadir, ao final da parte resolutiva, os seguintes puntos:
“6.- Facer un rexistro e estudo sobre o número de persoas afectadas para poder
proporcionar un servizo acorde ás necesidades.
7.- Actualizar e adaptar os protocolos aos coñecementos actuais.”
Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2017.

Asdo.: Eva Solla Fernández,
Deputada do G.P. de En Marea.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 18/09/2017 19:18:56

Luis Villares Naveira na data 18/09/2017 19:19:04

Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Paula
Vázquez Verao e ao abeiro do artigo 161.2 do Regulamento

da Cámara,

presenta a seguinte Emenda á Proposición non de lei doc. núm. 6126 (10/PNC000607), do Grupo Parlamentario Popular, sobre a posición do Parlamento de
Galicia en relación coa negociación dun acordo marco referido á estrutura e aos
contidos da negociación colectiva de Galicia, así como aquelas iniciativas
empresariais e sindicais conxuntas na materia que redunden na súa mellora,
dentro dos marcos legal e convencional galegos de relación laborais, incluída na
orde do día da sesión que esta Comisión vai celebrar o 20 de setembro de 2017.

EMENDA DE SUBSTITUCIÓN

Débese substituír a parte resolutiva pola seguinte:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta a:
1. Convocar, por mediación do Consello Galego de Relacións Laborais, a
patronal e sindicatos máis representativos no seu ámbito territorial e
sectorial para promover un Marco Galego de Relacións Laborais que
garanta a negociación colectiva de ámbito galego.
2. Convocar, por mediación do Consello Galego de Relacións Laborais, a
patronal e sindicatos máis representativos no seu ámbito territorial e
sectorial para promover que na negociación colectiva de ámbito galego se
considere obxectivo prioritario acadar en 2020 a igualdade salarial
efectiva entre homes e mulleres.
3. Convocar, por mediación do Consello Galego de Relacións Laborais, a
patronal e sindicatos máis representativos no seu ámbito territorial e

sectorial para promover que na negociación colectiva de ámbito galego se
considere obxectivo prioritario que os salarios galegos acaden en 2020 a
media salarial estatal.
4. Instar ao Estado a derrogar o Real Decreto-lei 3/2012, de 10 de febreiro,
de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral.
5. Instar ao Estado a derrogar a Lei Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección da seguridade cidadá.
6. Instar ao Estado a modificar o artigo 135 do código penal de xeito que
garanta a liberdade sindical e o dereito efectivo á folga, despenalizando o
papel dos piquetes informativos.
7. Instar ao Estado a intensificar a labor da Inspección de Traballo e
Seguridade Social e do Servizo Público de Emprego Estatal para garantir
a causalidade da contratación temporal.”

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017.
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 19/09/2017 13:58:46

Luis Villares Naveira na data 19/09/2017 13:59:14

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por iniciativa da
deputada Montserrat Prado Cores, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Emenda á Proposición non de lei en
Comisión do Grupo Parlamentar Popular de Galicia, con número de rexistro 6126, que
figura na orde do día da Comisión 5ª convocada para o vindeiro 20 de setembro de 2017.

Emenda de substitución
Substituír a parte resolutiva polo seguinte texto:
“O Parlamento de Galiza acorda, como resolución, a seguinte declaración de
vontade:
1.- Defender a necesidade dun marco galego de relacións laborais.
2.- A defensa dun marco galego de relacións laborais debe conlevar:
a) Que os convenios sectoriais provinciais, autonómicos ou doutro nivel
superior ao de empresa, teñan prevalencia non só sobre o convenio de empresa,
senón tamén sobre os estatais. Igualmente os acordos sobre materias concretas
ou acordos de estrutura a nivel de Galiza deben prevalecer sobre aqueles de
ámbito estatal de semellantes características.
b) Reforzar a garantía da ultraactividade ilimitada do convenio colectivo.
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c) Que os convenios sectoriais teñan a consideración de dereitos básicos,
polo cal ningún convenio de empresa poderá establecer condicións inferiores ás
determinadas polos convenios sectoriais de referencia.
3.- O Parlamento galego acorda apoiar todas aquelas iniciativas, sindicais ou
lexislativas, que contribúan a facer viábel este pronunciamento.
4.-O Parlamento galego aproba así mesmo, dar traslado deste pronunciamento a
todas as organizacións empresariais e sindicais actuantes en Galiza, así como o Consello
Galego de Relacións Laborais.
O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a que se dirixa ao Goberno
español, demandando que de maneira inmediata proceda á derrogación das reformas
laborais, e en especial: Real Decreto Lei 10/2010, de 16 de xuño, de medidas urxentes
para a reforma del mercado laboral, a Lei 35/2010, de 17 de setembro de medidas
urxentes para a reforma do mercado de traballo, Real Decreto-Lei 20/2012 do 19 de
xullo, Real Decreto-lei 3/2012 de 10 de febreiro, de medidas urxentes para a reforma do
mercado laboral.”

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Deputada do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 19/09/2017 17:26:40

Ana Pontón Mondelo na data 19/09/2017 17:26:46
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Grupo Parlamentario

Á Mesa da Comisión 5ª

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada,
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, a través do 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 en relación coa negociación dun acordo marco referido á estrutura e
aos contidos da negociación colectiva de Galicia, así como aquelas iniciativas
empresariais e sindicais conxuntas na materia que redunden na súa mellora,
dentro dos marcos legal e convencional galegos de relacións laborais (doc. núm.
6126).

Emenda de modificación

A parte resolutiva da iniciativa débese substituír polo seguinte texto:

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a dirixirse o Goberno central e
solicitarlle a derrogación do Real decreto-lei 3/2012, do 10 de febreiro, de
medidas urxentes para a reforma do mercado laboral.

Pazo do Parlamento, 19 de setembro de 2017

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 19/09/2017 16:54:38
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 19/09/2017 16:55:01
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