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1. Procedementos de natureza normativa

4.º) Notificarlles este acordo aos grupos parlamentarios.

1.2. Proxectos e proposicións de lei
1.2.1. Proxectos de lei
Resolución da Presidencia do Parlamento, do 25 de maio de
2011, pola que se prorroga o prazo de presentación de emendas
ao articulado ao Proxecto de lei da área metropolitana de Vigo
No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co
número 65158, o escrito do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, polo que se solicita a prórroga do prazo
para a presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de
lei da área metropolitana de Vigo.
A Presidencia, tendo en conta a inmediatez da conclusión do
prazo –o día 28 de maio de 2011, antes das próximas reunións da Mesa e da Xunta de Portavoces, en uso da delegación temporal de competencias de xestión ordinaria da Mesa
do Parlamento na Presidencia da Cámara (Acordo da Mesa
do Parlamento do 13 de xullo de 2009, publicado no Boletín
Oficial do Parlamento de Galicia núm. 48, do 13 de xullo de
2009), resolve:

5.º) Publicar este acordo no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia.
Santiago de Compostela, 25 de maio de 2011
Pilar Rojo Noguera
Presidenta
A Mesa da Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e
Emprego, na reunión do 24 de maio de 2011, adoptou os
seguintes acordos:
Cualificación de emendas ao articulado presentadas ao Proxecto de lei de apoio á familia e á convivencia de Galicia (doc.
núm. 63386, 08/PL-0025)
Examinados os escritos presentados e dado que se axustan
aos requisitos establecidos no Regulamento da Cámara,
acordan a súa admisión co seguinte detalle:
Emendas ao articulado:

1.º) Admitir a trámite o documento número de rexistro de
entrada 65158, presentado polo Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia.
2.º) Prorrogar o prazo de presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei da área metropolitana de Vigo ata o
día 8 de xuño de 2011, ás 18.30 horas.
3.º) Darlles conta deste acordo á Mesa e á Xunta de Portavoces nas vindeiras reunións que teñan lugar.

– Do G.P. Popular de Galicia (doc. núm. 64860).
– Do G.P. dos Socialistas de Galicia (doc. núm. 64863).
– Do G.P. do Bloque Nacionalista Galego (doc. núm. 64864).
Santiago de Compostela, 24 de maio de 2011
Pilar Rojo Noguera
Presidenta
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EMENDAS PRESENTADAS POLO GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
DE GALICIA AO PROXECTO DE LEÍ DE APOIO Á FAMILIA E Á
CONVIVENCIA DE GALICIA (NUM. EXPE. 08/PL-0025).

Emenda nQ1, ao apartado d), de Substitución. Artigo 26
Débese substitur o texto do apartado d) do artigo 26, polo que
segué a continuación:
"d) Informando á muller das posibles medidas de protección
como a acollida familiar ou a adopción, nos casos nos que
manifesté a imposibilidade de facerse cargo da crianza tras o
nacemento."

Emenda nQ2, ao apartado 1 .a), de Adición. Artigo 40
Débese angadir dentro do apartado 1, subapartado a) do artigo
40, un novo punto 10Q, co seguinte texto:
"10§. A atención das situacións de dependencia así como a
promoción da autonomía persoal dos nenos, nenas e
adolescentes,
potenciando
as
súas
capacidades,
especialmente mediante o acceso á atención tempera."

Emenda nQ3, ao apartado 1 .b), de Substitución. Artigo 40
Débese substituir o texto do apartado 1, subapartado b) do
artigo 40, polo que segué a continuación:
"b) A través do organismo competente en materia de saúde,
proporcionará os medios necesarios para a detección precoz e
a atención específica de nenos e nenas e adolescentes con
doenzas crónicas, mentáis ou discapacidades físicas,
intelectuais ou sensoriais."

Emenda nQ4, ao apartado 1 .c), de Substitución. Artigo 40
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Débese substituir o texto do apartado 1, subapartado c), polo
que segué a continuación:
"c) A través do organismo competente en materia de
educación, garantirá o dereito dos nenos e as nenas e
adolescentes a unha atención específica en razón das súas
necesidades e distintas capacidades, a unha atención tempera
das súas necesidades educativas especiáis e o emprego de
medios técnicos e novas tecnoloxías no ensino, realizando
programas para a prevención, detección e seguimento do
absentismo e fracaso escolar."

Emenda nQ5, ao apartado p), de Adición. Artigo 42
Débese engadir un novo apartado p) neste artigo , co seguinte
texto:
"p) O dereito á promoción da autonomía persoal potenciando
as súas capacidades."

Emenda nQ6, ao apartado j), de Substitución. Artigo 52
Débese substituir o texto do apartado j) do artigo 52, polo que
segué a continuación:
"j) A falta de escolarización habitual do neno, nena ou
adolescente co consentimento ou a tolerancia dos pais, nais ou
persoas que exerzan a garda, sempre que menoscabe o
desenvolvemento e benestar da ou do menor ou sempre que
supoña un prexuizo grave do neno, nena ou adolescente."

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 17:33:15
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EMENDAS PRESENTADAS POLO GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTAS DE GALICIA AO PROXECTO DE LEÍ DE APOIO Á FAMILIA E
Á CONVIVENCIA DE GALICIA (NUM. EXPE. 08/PL-0025).

Emenda nQ1, de Modificación. Artigo 1
O contido do artigo 1 débese substituir polo seguinte texto:
Esta lei ten por obxecto regular medidas de protección e
desenvolvemento dos diferentes modelos de familia,
promovendo políticas públicas que melloren as condicións de
vida para estas e para cada un dos seus e das súas
integrantes,
Será especial obxecto desta lei garantir a existencia de
medidas e servizos públicos de conciliación da vida
persoas,laboral e familiar que favorezan ditas condicións.

Emenda nQ2, de Adición. Artigo 2
Na letra b) do artigo 2, débese engadir despois de: ... tutela ..",
a seguinte palabra:"... garda..."

Emenda nQ3, de Adición. Artigo 2
letra c) despois de:"... tutela
seguinte palabra:"... garda ...".

...",

débese

engadir

a

Emenda nQ4, de Adición. Artigo 2
Na letra a), despois de: "... tutela ...", débese engadir a
seguinte palabra:"... garda ..."

Emenda nQ5, de Supresión. Artigo 2
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Na letra d), débese suprimir a frase:"... que teñan formalizado
un acollemento familiar preadoptivo."

Emenda nQ6, de Adición. Artigo 2
Adición dun novo punto d) bis, que terá o seguinte contido:
"d) bis. A muller ou o home en proceso de adopción, garda ou
acollemento en solitario."

Emenda nQ7, de Adición. Artigo 2
Débese engadir unha nova letra d) ter, que terá o seguinte
contido:
d) ter. "Os diferentes modelos de familias previstos na
lexislación vixente."

Emenda nQ8, de Supresión. Artigo 2
Débese suprimir no artigo 2 o punto e)

Emenda nQ9, de Modificación. Artigo 3
Proponse unha nova redacción para o segundo parágrafo do
artigo 3, punto 1:
"A Xunta de Galicia ,a través dos seus órganos competentes, e
respectando sempre a autonomía local, promoverá accións de
colaboración eos concellos e outras institucións públicas co fin
de fomentar a coparticipación no deseño e aplicación ,no
ámbito competencial que lies sexa propio, das políticas
públicas a que se refire a presente lei."

Emenda nQ10, de Supresión. Artigo 3
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O punto 2, do artigo 3, débese suprimir.

Emenda nQ11, de Modificación. Artigo 4
Os puntos 2 e 3 do artigo 4, quedarán integrados nun só punto
2, que terá o seguinte contido:
"A estructura, composición e funcionamento dos órganos que
se creen ou se modifiquen, no seu caso, ao abeiro desta lei,
adaptarase á estructura competencial da Administración
autonómica e local galega, que teña en conta a
representatividade e participación social que proceda no ámbito
de actuación."

Emenda nQ12, de Modificación. Artigo 5
Proponemos modificar o artigo 5, que quedará redactado co
seguinte contido:
"Artigo 5. Planificación estratéxica de axuda ás familias
A Xunta de Galicia desenvolverá no marco da lei un Plan
integral de apoio ás familias como instrumento de planificación
estratéxica de políticas de apoio ás familias e de revitalización
demográfica, que garantirá unha dotación orzamentaha
específica e estable co fin de acadar servizos públicos
suficientes e axeitados aos diferentes modelos de familias e
das persoas que a integran.
A Xunta de Galicia fomentará, dentro do respecto ao principio
de autonomía local, crear un marco de colaboración eos entes
locáis para o desenvolvemento de políticas públicas de apoio
ás familias."

Emenda nQ13, de Modificación. Artigo 6
Proponse unha nova redacción do artigo 6, que terá o seguinte
contido:
"Principios reitores:
143955
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O respecto a liberdade das persoas na organización dos
diferentes modelos de familias, como ámbitos de convivencia
social protexidos polas administracións públicas.
O respecto á dignidade das persoas que integran a familia,
removendo os obstáculos que impidan o seu desenvolvemento
integral.
O respecto á igualdade efectiva entre os seus membros,
sinaladamente entre mulleres e homes, fomentamdo a
liberdade, a autonomía efectiva e a corresponsabilidade no
desenvolvemento das actividades do entorno familiar e
sinaladamente na toma de decisións que afecten ás filias e
fillos, descendentes ou persoas a cargo.
O fomento activo de medidas de conciliación de vida persoal,
laboral e familiar garantindo servizos públicos que posibiliten a
igualdade de oportunidades de todas as persoas no acceso a
eles.
A proteción especial ás familias en risco ou en situación de
exclusión social a través de programas e servizos públicos que
detecten a súa existencia, promovan a súa inclusión social,
extremando a atención ás persoas máis vulnerables.
O respecto aos dereitos das e dos menores recoñecidos na
normativa vixente."

Emenda nQ14, de Supresión. Artigo 8
Debe suprimirse

Emenda nQ15, de Modificación. Artigo 9
Proponemos a seguinte modificación no artigo 9, letra b):
"b) As familias monomarentais e monoparentais."
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Emenda nQ16, de Modificación. Artigo 9
Proponse unha nova redacción para o artigo 9, letra c), que
terá o seguinte contido:
"c) As familias integradas por persoas maiores ou familias con
persoas maiores a cargo."

Emenda nQ17, de Modificación. Artigo 9
Proponse unha nova redacción no artigo 9, letra d), que terá o
seguinte contido:
"d) As familias integradas por persoas con discapacidade ou
diversidade funcional, ou con persoas con discapacidade ou
diversidade funcional ao cargo."

Emenda nQ18, de Modificación. Artigo 9
Proponse unha nova redacción no artigo 9, letra e) que terá o
seguinte contido:
"e) As familias integradas por persoas dependentes ou familias
con persoas dependentes a cargo."

Emenda nQ19, de Adición. Artigo 9
Adición no artigo 9,dunha nova letra f) bis, que terá o seguinte
contido:
f) "As familias en riesco ou en situación de exclusión social."

Emenda nQ20, de Adición. Sección 2.Adición da seguinte expresión no título da sección 2-\
"... e monomarentais."
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Emenda nQ21, de Modificación. Artigo 13
Proponse unha nova redacción para o título da sección 3-:
"Familias integradas por persoas maiores"

Emenda nQ22, de Adición. Artigo 13
Adición dun novo artigo 13 bis), que terá o seguinte contido:
"Artigo 13 bis) Para os efectos desta lei entenderase por familia
integrada por persoas maiores ao cargo, aquela na que os
seus membros sexan persoas maiores de 65 anos."

Emenda nQ23, de Adición. Artigo 14
Adición dun novo artigo 14 bis), que terá o seguinte contido:
"Artigo 14 bis) Aos efectos desta lei serán familias integradas
por persoas con diversidade funcional aquelas ñas que os seus
membros sexan persoas que teñan recoñecida unha
discapacidade superior ao 33%."

Emenda nQ24, de Modificación. Sección 4.Proponse a modificación do título da sección A-, que quedará
redactado como segué:
"Familias integradas por persoas con diversidade funcional."

Emenda nQ25, de Adición. Artigo 15
No artigo 15, segunda liña do primeiro parágrafo, despois de:...
ao cargo aquela ...", débese engadir a palabra:"... na...".

Emenda nQ26, de Supresión. Artigo 15
143958
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No primeiro parágrafo, segunda liña do artigo 15, despois de:
"... que conviva ...", débese suprimir a seguinte expresión: "...
con .."

Emenda nQ27, de Modificación. Sección 5.Proponse unha nova redacción para a sección 5-, que terá o
seguinte contido:
"Familias integradas por persoas dependentes
Aos efectos desta lei terán a consideración de persoas
dependentes aquelas que estean integradas por persoas que
teñan recoñecida, conforme á normativa vixente, algún grao de
dependencia."

Emenda nQ28, de Adición. Artigo 18
No punto 3Q) ,débese engadir unha nova letra e) bis, que terá o
seguinte contido:
e) bis. No ámbito de acceso a medidas, programas e servizos
públicos de conciliación de vida persoal, laboral e familiar."

Emenda nQ29, de Adición. Artigo 18
No artigo 18, punto 3Q, débese engadir unha nova letra e) ter,
que terá o seguinte contido:
e) ter, A Xunta de Galicia garantirá praza pública de ensinanza
infantil."

Emenda nQ30, de Supresión. Capítulo
143959
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O capítulo III débese suprimir na súa integridade

Emenda nQ31, de Modificación. Artigo 19
Proponse unha nova redacción do artigo 19, que terá o
seguinte contido:
"Artigo 19. A Administración pública galega promoverá accións
públicas de apoio ás persoas maiores que garantan condicións
de benestar na súa vida diaria, e sinaladamente:
a) O respecto ás peroas maiores dos dereitos e liberdades
recoñecidos no marco legal vixente.
b) A dignidade Jiberdade e autonomía persoal.
c) A participación activa das mesmas nos diferentes ámbitos da
sociedade fomentando a súa representación.
d) O dereito a permanencia no entorno familiar ,cando sexa a
opción escollida pola persoa maior , garantindo servizos de
axuda no fogar que posibiliten esa opción.
En ningún caso este dereito quedará condicionado a que a
persoa teña recursos económicos suficientes para o seu
disfrute.
e) A existencia de prazas púbñicas en centros de día ,noite e
residenciáis para as persoas maiores cuias circunstancias
aconsellen esta opción.
En ningún caso este dereito quedará condicionado á existencia
de recursos económicos suficientes para o seu disfrute.
d) O fomento de actividades culturáis,sociais ,deportivas e de
lecer axeitadas ás súas circunstancias.
e) A existencia de actuacións e programas de saúde e
sociosanitahos que preveñan a perda de autonomía e
aseguren un seguimento público da súa evolución.
f) O acceso á educación para adultos, á formación e ás novas
tecnoloxías."
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Emenda nQ32, de Adición. Artigo 19
Adición dun novo artigo 19 bis), que terá o seguinte contido:
"19 bis) A Administración potenciará políticas públicas que
eviten o aillamento das persoas maiores, favorecendo a
socialización, as actividades interxeracionais, e servizos
públicos que permitan o intercambio de experiencias.
A Administración pública velará especialmente polas persoas
maiores que polas súas condicións persoais, sociais ou
económicas se atopen en risco de exclusión social."

Emenda nQ33, de Adición. Artigo 19
Adición dun novo artigo 19 ter, que terá o seguinte contido:
"Artigo 19 ter)
1.-A Xunta de Galicia garantirá, no ámbito das súas
competencias, a existencia de servizos públicos de axuda a
domicilio e de atención á dependencia para as familias
integradas por persoas dependentes ou con persoas
dependentes a cargo, nos termos recollidos pola Lei de
promoción da autonomía persoal e atención ás persoas con
dependencia.
2.- A Xunta de Galicia garantirá a cobertura de servizos de
axuda a domicilio básica para as persoas que tendo o
recoñecemento da dependencia e o dereito de axuda a
domicilio en tal concepto, non o estea recibindo pola demora da
Administración autonómica.
3.- A atención á dependencia terá phoridade orzamentaria nos
orzamentos da Xunta de Galicia."

Emenda nQ34, de Modificación. Artigo 25
143961
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Proponse unha nova redacción para o artigo 25, que quedará
co seguinte contido:
"Artigo 25- Principios reitores
A Xunta de Galicia, no ámbito das súas competencias,
desenvolverá políticas públicas para que as mulleres ou
homes que, libremente desexen asumir a decisión de seren
nais ou pais, teñan a súa disposición medidas, programas e
servizos públicos de calidade e de conciliación da vida persoal
,laboral e familiar.
A Xunta de Galicia garantirá a educación afectivo-sexual das e
dos menores e xóvenes, as medidas de anticoncepción e de
prevención de embarazos non desexados, así como os
servizos e condicións sanitarias precisas para a interrupción
voluntario do embarazo co fin de garantir que a decisión da
maternidade sexa libre, voluntaria e responsable."

Emenda nQ35, de Supresión. Artigo 26
Débese suprimir

Emenda nQ36, de Adición. Artigo 28
Débese engadir un novo punto 1 no artigo 28, antes do actual
punto 1, que terá o seguinte contido::
" 1 . - A Xunta de Galicia garantirá a existencia de prazas infantís
públicas suficientes. A construción e posta en funcionamento
de escolas infantís e lecotecas será unha phoridade da
Administración autonómica para a que se garantirá a dotación
orzamentaha permanente para o seu cumprimento."

Emenda nQ37, de Adición. Artigo 28
Débese engadir un novo punto 2, antes do actual punto 1, que
terá o seguinte contido:
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"2. A Administración autonómica fomentará, en colaboración
eos concellos, institucións públicas, coa participación de todas
as representacións que procedan, a planificación e
desenvolvemento dos tempos e horarios co fin de posibilitar o
acondicionamento dos servizos públicos e de interese xeral á
conciliación da vida persoal, laboral e familiar."

Emenda nQ38, de Modificación. Artigo 28
No punto 3, na primeira liña, débese substituir a palabra: "...
promoverá ..." por:"... garantirá ..."

Emenda nQ39, de Adición. Artigo 28
No punto 3, aliña 3.Q), penúltima liña, despois de: "... en
colaboración ..." , débese engadir a seguinte expresión: "..., no
seu caso,..."

Emenda nQ40, de Adición. Artigo 29
Débese engadir un novo parágrafo, que terá o seguinte
contido:
"As políticas a prol da efectiva igualdade entre mulleres e
homes será unha tarefa prioritaria da Administración pública
galega."

Emenda nQ41, de Adición. Artigo 30
Adición dun novo artigo 30 bis), que terá o seguinte contido:
"Artigo 30 bis). A Xunta de Galicia garantirá a existencia de
centros e servizos da Administración pública de orientación e
mediación familiar co fin de fomentar medidas de axuda e
reforzó ás familiar e ás persoas que o integran.
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A mediación familiar regularase de acordó coa Lei galega de
mediación familiar."

Emenda nQ42, de Adición. Artigo 35
Adición in fine, no segundo parágrafo do artigo 35, da seguinte
expresión:
"... que terán en todo caso o carácter de públicos na súa
xestión."

Emenda nQ43, de Supresión. Título II
Débese suprimir.

Emenda nQ44, de Supresión. Artigo 36
Débese suprimir.

Emenda nQ45, de Supresión. Artigo 37
Débese suprimir.

Emenda nQ46, de Supresión. Artigo 38
Débese suprimir.

Emenda nQ47, de Supresión. Artigo 39
Débese suprimir

Emenda nQ48, de Supresión. Artigo 40
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Débese suprimir.

Emenda nQ49, de Supresión. Artigo 41
Débese suprimir

Emenda nQ50, de Supresión. Capítulo II
Débese suprimir

Emenda nQ51, de Supresión. Artigo 42
Débese suprimir

Emenda nQ52, de Supresión. Artigo 43
Débese suprimir

Emenda nQ53, de Supresión. Artigo 44
Débese suprimir

Emenda nQ54, de Supresión. Artigo 45
Débese suprimir

Emenda nQ55, de Supresión. Capítulo III
Débese suprimir

Emenda nQ56, de Supresión. Sección 1.143965
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Débese suprimir

Emenda nQ57, de Supresión. Artigo 46
Débese suprimir

Emenda nQ58, de Supresión. Artigo 47
Débese suprimir

Emenda nQ59, de Supresión. Sección 2.Débese suprimir

Emenda nQ60, de Supresión. Artigo 48
Débese suprimir

Emenda nQ61, de Supresión. Subsección 1 .Débese suprimir

Emenda nQ62, de Supresión. Artigo 49
Débese suprimir

Emenda nQ63, de Supresión. Artigo 50
Débese suprimir
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Emenda nQ64, de Supresión. Artigo 51
Débese suprimir

Emenda nQ65, de Supresión. Subsección 2.Débese suprimir

Emenda nQ66, de Supresión. Artigo 52
Débese suprimir

Emenda nQ67, de Supresión. Artigo 53
Débese suprimir

Emenda nQ68, de Supresión. Artigo 54
Débese suprimir

Emenda nQ69, de Supresión. Sección 3.Débese suprimir

Emenda nQ70, de Supresión. Artigo 55
Débese suprimir

Emenda nQ71, de Supresión. Artigo 56
Débese suprimir
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Emenda nQ72, de Supresión. Artigo 57
Débese suprimir

Emenda nQ73, de Supresión. Artigo 58
Débese suprimir

Emenda nQ74, de Supresión. Subsección 1 .Débese suprimir

Emenda nQ75, de Supresión. Artigo 59
Débese suprimir

Emenda nQ76, de Supresión. Artigo 60
Débese suprimir

Emenda nQ77, de Supresión. Subsección 2.Débese suprimir

Emenda nQ78, de Supresión. Artigo 61
Débese suprimir

Emenda nQ79, de Supresión. Artigo 62
Débese suprimir
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Emenda nQ80, de Supresión. Artigo 63
Débese suprimir

Emenda nQ81, de Supresión. Subsección 3.Débese suprimir

Emenda nQ82, de Supresión. Artigo 64
Débese suprimir

Emenda nQ83, de Supresión. Artigo 65
Débese suprimir

Emenda nQ84, de Supresión. Artigo 66
Débese suprimir

Emenda nQ85, de Supresión. Artigo 67
Débese suprimir

Emenda nQ86, de Supresión. Subsección 4.Débese suprimir

Emenda nQ87, de Supresión. Artigo 68
Débese suprimir
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Emenda nQ88, de Supresión. Artigo 69
Débese suprimir

Emenda nQ89, de Supresión. Artigo 70
Débese suprimir

Emenda nQ90, de Supresión. Artigo 71
Débese suprimir

Emenda nQ91, de Supresión. Artigo 72
Débese suprimir

Emenda nQ92, de Supresión. Subsección 5.Débese suprimir

Emenda nQ93, de Supresión. Artigo 73
Débese suprimir

Emenda nQ94, de Supresión. Artigo 74
Débese suprimir

Emenda nQ95, de Supresión. Artigo 75
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Débese suprimir

Emenda nQ96, de Supresión. Artigo 76
Débese suprimir

Emenda nQ97, de Supresión. Artigo 77
Débese suprimir

Emenda nQ98, de Supresión. Artigo 78
Débese suprimir

Emenda nQ99, de Supresión. Artigo 79
Débese suprimir

Emenda nQ100, de Supresión. Capítulo IV
Débese suprimir

Emenda nQ101, de Supresión. Sección 1 .Débese suprimir

Emenda nQ102, de Supresión. Artigo 80
Débese suprimir

Emenda nQ103, de Supresión. Artigo 81
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Débese suprimir

Emenda nQ104, de Supresión. Artigo 82
Débese suprimir

Emenda nQ105, de Supresión. Artigo 83
Débese suprimir

Emenda nQ106, de Supresión. Sección 2.Débese suprimir

Emenda nQ107, de Supresión. Artigo 84
Débese suprimir

Emenda nQ108, de Supresión. Artigo 85
Débese suprimir

Emenda nQ109, de Supresión. Sección 3.Débese suprimir

Emenda nQ110, de Supresión. Artigo 86
Débese suprimir
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Emenda nQ111, de Supresión. Artigo 87
Débese suprimir

Emenda nQ112, de Supresión. Artigo 88
Débese suprimir

Emenda nQ113, de Supresión. Artigo 89
Débese suprimir

Emenda nQ114, de Supresión. Artigo 90
Débese suprimir

Emenda nQ115, de Supresión. Sección 4.Débese suprimir

Emenda nQ116, de Supresión. Artigo 91
Débese suprimir

Emenda nQ117, de Supresión. Artigo 92
Débese suprimir

Emenda nQ118, de Supresión. Sección 5.Débese suprimir

143973

143974

PARLAMENTO
DE GALICIA

PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 18:14

N° Rexistfó: 64863
Data envió: 09/05/2011 18:14:35

Emenda nQ119, de Supresión. Artigo 93
Débese suprimir

Emenda nQ120, de Supresión. Capítulo V
Débese suprimir

Emenda nQ121, de Supresión. Artigo 94
Débese suprimir

Emenda nQ122, de Supresión. Artigo 95
Débese suprimir

Emenda nQ123, de Supresión. Capítulo VI
Débese suprimir

Emenda nQ124, de Supresión. Sección ~\.Débese suprimir

Emenda nQ125, de Supresión. Artigo 96
Débese suprimir

Emenda nQ126, de Supresión. Artigo 97
Débese suprimir
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Emenda nQ127, de Supresión. Sección 2.Débese suprimir

Emenda nQ128, de Supresión. Artigo 98
Débese suprimir

Emenda nQ129, de Supresión. Artigo 99
Débese suprimir

Emenda nQ130, de Supresión. Artigo 100
Débese suprimir

Emenda nQ131, de Supresión. Artigo 101
Débese suprimir

Emenda nQ132, de Supresión. Artigo 102
Débese suprimir

Emenda nQ133, de Supresión. Artigo 103
Débese suprimir

Emenda nQ134, de Supresión. Disposición adicional primeira
Débese suprimir
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Emenda nQ135, de Adición. Disposición adicional segunda
Débense engadir os seguinte parágrafos na disposición
adicional segunda, que terán o seguinte contido:
" A Xunta de Galicia destinará nos orzamentos autonómicos a
dotación presupostaria suficiente para garantir a existencia de
servizos ,programas e infraestruturas de xestión públicas de
conciliación da vida persoa, laboral e familiar, e sinalademente
de escolas infantís e lecotecas.
A Xunta de Galicia destinará nos orzamentos autonómicos a
dotación presupostaria suficiente para garantir a existencia de
programas, servizos e infraestruturas de xestión pública para a
atención ás persoas maiores e persoas dependentes.
Ao mesmo tempo garantirá a dispoñibilidade orzamentaria
para a dotación de programas, servizos e infraestructuras de
xestión pública que garantan a atención e inserción das
persoas con diversidade funcional."

Emenda nQ136, de Supresión. Disposición adicional cuarta
Débese suprimir.

Emenda nQ137, de Supresión. Disposición transitoria única
Débese suprimir

Emenda nQ138, de Supresión. Disposición derradeira primeira
Débese suprimir

Emenda nQ139, de Modificación. Exposición de motivos
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Proponse unha nova redacción para a exposición de motivos,
que terá o seguinte contido:
"A Comunidade Autónoma de Galicia presenta dúas
características indiscutibles que se deben ter moi presentes á
hora de articular os mecanismos de apoio á familia. Por unha
banda, unha gravísima retracción da natalidade e un alarmante
envellecemento da poboación, que dificulta as posibilidades de
renovación xeracional e, en consecuencia, o mantemento do
Estado de benestar social acadado e o seu desenvolvemento.
Por outra banda, un fondo apego da sociedade galega á súa
identidade, que se traduce nun aprecio arraigado ás súas
tradicións e valores familiares, como poden ser o respecto aos
antepasados e aos maiores, os vínculos coas orixes, tanto no
sentido familiar coma no sentido de arraigamento local.
A evolución histórica e a complexidade progresiva da
organización social atopan reflexo e acollida na familia como
institución en permanente evolución. Por iso é deber dos
poderes públicos recoñeceren e ampararen a familia e todas as
súas manifestacións e formas de organización, dándolles un
especial apoio e protección.
A importancia da familia é destacada non só no ámbito
autonómico e estatal, senón tamén no ámbito europeo e
internacional. Neste senso, cabe salientar as conclusións do
Consello e dos representantes dos gobemos dos estados
membros da Unión Europea sobre a importancia das políticas
favorables á familia en Europa e o establecemento dunha
alianza en favor das familias, de xullo de 2007, onde se fai
fincapé, entre outras cousas, en que o cambio demográfico
esixe que se fagan máis esforzos para que aqueles homes e
mulleres que queiran traballar e crear unha familia poidan ter
fillos sen ter por iso que sacrificaren as súas carreiras,
fomentando a igualdade de xénero e facilitando a conciliación
entre a actividade profesional, a familia e a vida privada, tendo
en conta a participación equitativa dos pais na organización
familiar.
Por outra banda, a Convención sobre os dereitos do neno
adoptada pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas na súa
Resolución 44/25, do 20 de novembro de 1989, reivindica
tamén a necesidade de protexer e ofrecer a asistencia
necesaria á familia para que esta poida asumir plenamente as
súas responsabilidades dentro da comunidade, en tanto en
canto se considera a esta como o grupo fundamental da
sociedade e o medio natural para o crecemento e o benestar
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de todos os seus membros, en especial dos máis vulnerables
como os nenos e as nenas.
É sobre estas premisas e sobre o mandato dos artigos 16.3 da
Declaración universal dos dereitos humanos, 39 da
Constitución española e 33 da Carta de dereitos fundamentáis
da Unión Europea, que garanten a protección social,
económica e xurídica da familia, sobre as que o Gobernó
galego asenta esta Lei de apoio á familia e á convivencia.
Como antecedente normativo na Comunidade Autónoma de
Galicia, a Lei 3/1997, do 9 de xuño, galega da familia, a
infancia e a adolescencia, foi pioneira no ámbito estatal en
establecer un marco de protección para a familia. Así mesmo, a
Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres
e homes, previa xa o desenvolvemento dun Plan integral de
apoio á familia, así como o fomento da igualdade entre homes
e mulleres e mais distintas medidas de conciliación da vida
persoal, familiar e laboral. A Lei 2/2007, do 28 de marzo, do
traballo en igualdade das mulleres de Galicia, deu un paso
máis adiante, dado que a consecución da inserción laboral en
clave de igualdade laboral é un dos piares claves para facer
efectivo o principio de igualdade de trato e de oportunidades
entre homes e mulleres, por ser un dos ámbitos onde é máis
visible a desigualdade. Por outro lado, a Lei 11/2007, do 27 de
xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da
violencia de xénero, contribuíu á protección e ao apoio non só
ás mulleres vítimas de violencia de xénero, senón tamén aos
seus fillos e filias como vítimas directas e indirectas dunha
convivencia ou situación familiar violenta. No eido dos servizos
sociais, a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais
de Galicia, para garantir o apoio ás familias como marco de
referencia no que se desenvolven as persoas, supuxo unha
actualización e modernización dos dispositivos e dos recursos
tendo en conta a evolución da realidade social galega, que
estaba a demandar un novo enfoque ñas políticas sociais.
A aprobación desta lei está orientada a fomentar as medidas
axeitadas de desenvolvemento das familias galegas, así como
de cada unha das persoas que se integran, de xeito que poida
ser eficaz para establecer unha folla de ruta que serva para
afrontar dous un feito inequívoco e vencellados entre si.
O primeiro fai referencia a unha diagnose inequívoca e a crise
demográfica en Galicia. A maior calidade da vida ve
posibilitando a ampliación da expectativa de vida das persoas,
unha expectativa que compre seguir mellorando para que as
143978
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persoas maiores disfruten da súa vellez en condicións óptimas.
Non obstante, este aumento da "idade " da poboación non
atopa a súa compensación no índice de natalidade que amosa
datos preocupantes para o noso país en canto a súa
renovación xeracional no tempo.
Doutra banda, os avances da sociedade venen permitindo
afortunadamente un acceso da muller á vida laboral, aínda en
peores condicións que os varóns, pero que se ve limitada polos
déficits na implantación de medidas e servizos públicos de
conciliación de vida persoal, laboral e familiar así como pola
falla de concienciación suficiente sobre a corresponsabilidade e
a coparticipación de mulleres e homes ñas tarefas domésticas
e de atención de descendentes, ascendentes e persoas a
cargo, que vetan de feito o axeitado desenvolvemento das
mulleres na sociedade.
Este texto legal pretende iniciar un camino cara ao
desenvolvemento integral de cada unha das persoas que
libremente queiran formar unha familia, no seu caso,
garantindo por parte da Administración pública a existencia
dunha rede pública de servizos de atención que favorezan a
asunción libre, voluntaria e responsable da matemidade ou a
patemidade en Galicia como unha das opcións familiares
posibles nesta sociedade.
Por outra banda, pretende dar garantía legal á existencia
dunha cobertura de xestión pública de servizos, programas e
infraestructuras de xestión pública que garantan que a
devandita opción poida levarse a cabo sen menoscabo do
crecemento e equilibrio persoal dos membros da familia,
prestando especial atención a aqueles núcleos máis
vulnerables o con máis dificultades para o seu pleno
desenvolvemento.

Asinado dixitalmente por:
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Abel Fermín Losada Álvarez na data 09/05/2011 18:14:25
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EMENDAS PRESENTADAS POLO GRUPO PARLAMENTARIO BLOQUE
NACIONALISTA GALEGO AO PROXECTO DE LEÍ DE APOIO Á FAMILIA E
Á CONVIVENCIA DE GALICIA (NUM. EXPE. 08/PL-0025).

Emenda nQ1, de Substitución. Proxecto de lei de apoio á familia
e á convivencia de Galicia
Débese substituir o título polo seguinte:
"Proxecto de Lei de Apoio ás familias e ás unidades de
convivencia".
En coherencia substituir, en todo o texto da lei, ás referencias á
"familia", en singular, por "familias" en plural.

Emenda nQ2, de Substitución. Artigo 1
Débese substituir o texto do precepto polo seguinte:
"A presente lei ten por obxecto desenvolver o marco de
actuación que deben desenvolver os poderes públicos galegos
a fin de atender as necesidades das familias e unidades de
convivencia, no ámbito das súas respectivas competencias, a
fin de procurar a protección económica e social das familias e
singularmente, a protección e asistencia dos menores que se
atopen nunha situación de posíbel desprotección, desamparo
ou confuto social".

Emenda nQ3, ao apartado e), de Substitución. Artigo 2
Débese substituir a letra e) polo seguinte:
"e) Os e as menores de idade."

Emenda nQ4, ao apartado f), de Adición. Artigo 2
Débese engadir un nova letra f) co seguinte contido:
"f) As persoas maiores."
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Emenda nQ5, de Supresión. Artigo 3
Débese suprimir o artigo.

Emenda nQ6, de Supresión. Artigo 4
Débese suprimir o artigo.

Emenda nQ7, de Substitución. Artigo 5
Débese substituir o texto do primeiro parágrafo, polo seguinte:
"Previa avaliación dos instrumentos de planificación vixentes a
Xunta de Galiza elaborará un Plano Integral de Apoio á Familia
con orzamentos, obxectivos e calendario precisos co fin de
dotar ás familias dos servizos e prestacións públicas que lies
permitan desenvolver eficazmente as súas funcións
promovendo a corresponsabilidade e modelos familiares máis
igualitarios".

Emenda nQ8, ao apartado 1, de Supresión. Artigo 6
Débese suprimir o punto 1.

Emenda nQ9, ao apartado 2., de Substitución. Artigo 6
Débese substituir o punto 2. polo seguinte texto:
"2. A Xunta de Galiza someterá as políticas públicas que
desenvolva en materia de apoio as familias e unidades de
convivencia aos seguintes principios reitores:
a) Liberdade
Respectarase a liberdade de organización da convivencia, a
dignidade e os dereitos fundamentáis das persoas. En
exercicio deste principio desenvolveranse medidas que atallen
os prexuízos e discriminacións, sociais e legáis, que persisten
para as familias e unidades de convivencia entre persoas do
mesmo sexo.
b) Igualdade
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Promoverase a igualdade de xénero no seo das familias e
unidades de convivencia, promovendo a eliminación dos
estereotipos sociais que responsabilizan das tarefas do
domésticas e do coidado ás mulleres, fomentando un uso
equitativo dos tempos entre homes e mulleres, e unha
redistribución das tarefas do cidado e reprodutivas, tanto no
ámbito familiar como na responsabilidade social das mesmas.
Promoverase a igualdade de dereitos e oportunidades das
mulleres no acceso ao emprego remunerado, corrixindo as
discriminacións persistentes na actualidade e as dificultades
para o exercicio dos dereitos de conciliación.
Promoverase
o
exercicio
pleno
dos
dereitos
e
responsabilidades das persoas menores recoñecidos ñas
convencións intemacionais e no noso ordenamento xurídico.
c) Responsabilidade pública
Os poderes públicos atenderán as demandas e necesidades
das familias e unidades de convivencia na nosa sociedade,
particularmente a dotación de recursos e axudas públicas que
garantan o seu benestar e o exercicio eficaz das súas funcións
Atenderase especialmente as situacións de exclusión social
e/ou de vulnerabilidade que se poidan producir, actuando na
prevención e protección ante situacións de violencia, abuso,
soidade, abandono ou indefensión".

Emenda nQ10, de Supresión. Artigo 10
Débesense suprimir os parágrafos segundo e terceiro.

Emenda nQ11, de Adición. Artigo 10
Débese engadir un artigo 10 bis) co seguinte contido:
"10.bis) Aos efectos da presente a situación de gravidez ou de
preadopción asimilarase á de patemidade ou matemidade
cando a meio déla se obteña un maior beneficio e sempre que
o nacemento ou a adopción finalmente se produciren. A
acreditación destas situacións farase através de certificación
médica
ou
administrativa
nos
termos
en
que
reglamentariamente se determinar."

Emenda nQ12, ao apartado 2Q, de Supresión. Artigo 13
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Débese suprimir o último parágrafo desde:
"2Q. O concibido..."

Emenda nQ13, de Substitución. Artigo 18
Débese substituir integralmente o texto do artigo, polo seguinte:
"Os membros das familias de especial consideración terán trato
preferente nos seguintes ámbitos, segundo o que se
estabeleza na normativa sectorial correspondente:
a) No ámbito educativo e formativo:
1Q. Na educación non universitaria sostida con fondos públicos,
na concesión de bolsas, axudas ou bonificacións para libros,
material escolar, comedores e transporte en todas as etapas da
educación non universitaria.
Darase preferencia para o acceso de alumnos e alumnas
pertencentes a familias
numerosas e monoparentais en centros de educación infantil
dependentes da Xunta de Galicia, con redución de tarifas ñas
escolas infantís 0-3 e axudas económicas para os alumnos e
as alumnas destas escolas non financiados con fondos
públicos.
2Q. Na educación universitaria, na concesión de bolsas para
cubrir gastos de ensino, aloxamento e desprazamento.
3Q. No acceso aos cursos de formación ocupacional.
b) No ámbito da vivenda, respecto dos programas públicos de
acceso á vivenda, ou de reforma, adaptación ou rehabilitación
da vivenda habitual.
c) No ámbito do lecer, tempo libre e cultura, mediante
bonificacións para o acceso aos servizos, recursos e
programas.
d) No ámbito das novas tecnoloxías, mediante axudas para a
contratación de servizos e produtos tecnolóxicos.
e) No ámbito do transporte público, mediante bonificacións ñas
tarifas.
f) No ámbito tributario, mediante o establecemento pola Xunta
de Galicia de beneficios fiscais no ámbito das súas
competencia."

Emenda nQ14, de Substitución. Capítulo IV
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Débese substituir o título do capítulo IV por:
"Políticas Públicas de Apoio á Maternidade"

Emenda nQ15, de Substitución. Artigo 25
Débese substituir integralmente o precepto polo seguinte texto:
"Os poderes públicos galegos no ámbito das súas
competencias, promoverán políticas públicas de apoio á
maternidade, sustentandas nos seguintes principios reitores.
1. Liberdade
As políticas que se desenvolvan velarán pola eficacia do
dereito de toda muller a dicidir libre e voluntariamente sobre a
súa maternidade, con independencia da súa idade, estado civil
e nacionalidade. En exercicio deste dereito os poderes públicos
adoptarán as medidas necesarias para garantir o acceso en
equidade aos métodos de control da natalidade, a educación
afectivo-sexual e o acceso a información imparcial e obxectiva.
2. Valorización social
Os poderes públicos galegos recoñecen a maternidade como
unha necesidade social, un ben insustituíbel, que precisa que
todas cargas e coidados que supon a gravidez, o parto, a
crianza, a socialización de fillos e filias, reciban axuda directa
das institucións públicas, a fin de non constituíren
discriminación gravosa para as mulleres. Particularmente, a
Xunta de Galiza, aplicará todas as medidas do seu ámbito
competencial para que a maternidade deixe de ser carga
exclusiva das nais e motivo de discriminación das mulleres.
3. Corresponsabilidade
Os poderes públicos galegos actuaran para fomentar a
corresponsabilidade
ñas
tarefas
do
coidado
e
reprodutivas, promovendo a incorporación dos varóns ás
mesmas, e a través da dotación dunha rede de servizos
públicos suficientes e equilibrada en todo o territorio."

Emenda nQ16, de Substitución. Artigo 26
Débese substituir integralmente o precepto polo seguinte texto:
"As políticas públicas de apoio á maternidade desenvolverán as
medidas necesarias para garantir que toda muller, que libre e
voluntariamente, decida ser nai conté cun abano de recursos e
axudas públicas que permitan o exercicio da súa maternidade e
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a crianza dos seus descendentes. O abano de actuacións
abranguerá as seguintes:
a) A garantía de acceso á educación afectivo-sexual e aos
métodos de control da natalidade.
b) A mellora da atención ao embarazo, convertendo á muller no
centro do proceso, achegando os servizos ao ámbito de
atención primaria e mellorando os estándares de calidade das
instalacións.
c) A humanización da atención ao parto, unificando os
protocolos en todos os hospitais públicos, incluíndo os avances
científicos que se produzan e garantindo unha actuación de
calidade que reduza a medicalización do parto e o respecto aos
dereitos e autonomía da mulleres e dos seus fillos e filias.
d) O incremento e mellora da atención durante o puerperio,
detectando e tratado precozmente as posíbeis complicacións
que se produzan.
e) A garantía dunha dotación de prazas públicas en escolas
infantís para nenos e nenas menores de tres anos, atendendo
as necesidades detectadas ñas diferentes comarcas da nación
galega, e ofertando horarios e calendarios ampios e axeitados
as necesidades de pais e nais derivadas dos seus horarios
laboráis. Dun xeito específico, establecerá un programa
específico de creación de escolas infantís en polígonos
industriáis e parques tecnolóxicos.
f) O impulso a creación dunha rede de ludotecas en
colaboración coas entidades locáis, a través da convocatoria
anual de subvencións destinada a impulsar a construción
destes equipamentos, así como o mantemento e dotación de
persoal.
g) A creación dun servizo público de atención domiciliaria a
menores, garantindo a súa cobertura en todo o territorio, e
priorizando a atención daquelas familias con menos recursos e
a cobertura de demandas relacionadas coas obrigas laboráis e
formativas de nais e pais.
h) Asegurar, a través da administración educativa, unha oferta
suficiente en relación coa demanda de prazas en comedores
escolares dos centros públicos e realizará unha oferta estábel
de actividades extraescolares en todos os centros públicos de
ensino.
i) A garantía dunha oferta suficiente de prazas públicas en
centros de día para atención das persoas con dependencia
e/ou discapacidade e de servizos complementares de apoio no
fogar."
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Emenda nQ17, de Substitución. Capítulo V
Débese substituir o título do Capítulo polo de:
"Corresponsabilidade"

Emenda nQ18, de Substitución. Artigo 27
Débese substituir integralmente polo seguinte texto:'
"Artigo 27. Principios reitores para o fomento da
corresponsabilidade.
Os poderes públicos galegos, no exercicio das súas
competencias, fomentaran actuacións de fomento da
corresponsabilidade seguindo os seguintes principios reitores:
1. O fomento dun uso equitativo dos tempos entre homes e
mulleres, promovendo unha redistribución das tarefas do
coidado e reprodutivas tanto no ámbito familiar como na
responsabilidade social das mesmas.
2. A eliminación dos estereotipos sociais que responsabilizan
das tarefas domésticas e do coidado ás mulleres.
3. A adopción de medidas que posibiliten a compatibilidade real
entre as responsabilidades familiares, laboráis e sociais,
atendendo específicamente as discriminacións obxectivas que
dificultan o su exercicio.
4. A asunción da responsabilidade social ñas tarefas derivadas
da atención a menores e persoas dependentes a través da
dotación dunha rede de servizos públicos suficiente e
equilibrada en todo o territorio galego."

Emenda nQ19, de Substitución. Artigo 28
Débese substituir o texto dos artigos do 28 ao 30, polo seguinte
texto:
"Artigo 28. Ámbitos de actuación.
1. Promoción da corresponsabilidade no ámbito educativo:
a) A administración educativa galega garantirá a inclusión de
contidos relacionados coa corresponsabilidade no fogar e a
ética do coidado no curriculum do ensino obrigatorio.
b) Así mesmo, adoptará as medidas que sexan precisas para
asegurar a capacitación do alumnado no eido da
corresponsabilidade.
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2. Promoción da corresponsabilidade nos medios de
comunicación:
a) Os medios de comunicación de titulahdade pública
atenderán aos principios xerais recollidos no artigo 3 desta lei,
incluíndo na súa programación accións tendentes a promover a
corresponsabilidade e a eliminación de estereotipos sexistas.
b) O disposto no apartado anterior tamén será aplicábel ás
empresas de comunicación social que exploten unha concesión
ou autorización dun servizo de comunicación audiovisual no
ámbito do territorio galego.
c) As administracións públicas galegas fomentarán que o
conxunto dos medios de comunicación social desenvolvan un
papel activo na eliminación de discriminacións de xénero e no
fomento da corresponsabilidade como un valor social.
3. Campañas de sensibilización a prol da corresponsabilidade.
a) A Xunta de Galiza realizará campañas de sensibilización
social con carácter periódico, destinadas a fomentar a
corresponsabilidade no ámbito familiar, incidindo ñas vantaxes
que esta ten para o conxunto da sociedade.
b) A Xunta de Galiza realizará divulgación activa das medidas
que se impulsen desde a administración galega para fomentar
a incorporación equitativa dos varóns ao traballo doméstico.
c) A Xunta de Galiza colaborará coas entidades locáis de
Galiza para a realización conxunta de campañas de
sensibilización social con carácter periódico, destinadas a
fomentar a corresponsabilidade no ámbito familiar
4 . Colaboración co tecido asociativo.
O departamento competente en materia de igualdade da Xunta
de Galiza establecerá un plan de axudas con carácter anual
destinado a incentivar ás asociacións e entidades sociais con
sede en Galiza para realizaren actividades que promovan a
eliminación de estereotipos sexistas, de fomento da
corresponsabilidade e promoción da incorporación dos varóns
ás tarefas domésticas e do coidado.
5. Estudos sobre o valor social e económico dos traballo do
fogar e do coidado.
a) A Xunta de Galiza elaborará periódicamente informes e
estudos sobre o valor económico do traballo no ámbito do
fogar, o coidado de crianzas e atención ás persoas maiores e
dependentes que se realiza na Galiza.
b) Así mesmo, realizará unha difusión ampia dos resultados
destes estudos co fin de valorizar e divulgar entre o conxunto
da poboación galega a súa relevancia económica e social.
6. Investigación e estudos sobre a corresponsabilidade
A Xunta de Galiza promoverá acordos coas universidades
galegas ou centros de investigación, a fin de profundizar no
estudo sobre o valor social e económico que suponen os
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traballos derivados do coidado e da reprodución, as
consecuencias que para o exercicio dos dereitos das mulleres
supon o desequilibrio que persiste na actualidade e as
vantaxes sociais dun reparto equitativo das tarefas reprodutivas
e do coidado.
7. Fomento do uso dos dereitos de conciliación.
a) A Xunta de Galiza realizará actuacións e programas
destinados a incrementar o uso dos dereitos para a conciliación
da vida persoal e familiar recoñecidos pola lexislación vixente.
Singularmente, estableceranse programas e axudas destinados
específicamente para os varóns a fin de incrementar a
utilización dos permisos de patemidade, redución de xornada
por fillos/as menores de tres anos a cargo ou excedencias por
coidado de familiares.
b) Os programas que se adoptaren conterán medidas
destinadas a facilitar a reincorporación das persoas que se
acollan ás mesmas, así como a evitar que resulten
prexudicadas no seu desenvolvemento profesional.
8. Fomento da corresponsabilidade no ámbito da empresa
privada.
a) A Xunta de Galiza establecerá un plan de incentivos
destinados ás empresas que adopten medidas que amplíen os
dereitos de conciliación e que fomenten a corresponsabilidade
entre os seus traballadores e traballadoras.
b) Terán phoridade as actuacións encaminadas a unha
reorganización dos tempos do traballo no ámbito da empresa
privada que favorezan unha maior compatibilidade da vida
laboral e familiar.
9. Fomento da corresponsabilidade nos plans de igualdade do
sector público.
a) A Xunta de Galiza garantirá que os plans de igualdade que
se elaboren ñas entidades e organismos do sector público
galego conteñan un apartado específico destinado a promover
a corresponsabilidade.
b) A Xunta de Galiza velará para que os plans de igualdade
das entidades locáis de Galiza e dos entes dependentes ou
vinculados ás mesmas tamén inclúan un apartado relativo á
promoción da corresponsabilidade.
10. Fomento da corresponsabilidade na negociación colectiva.
a) A Xunta de Galiza impulsará a inclusión de medidas que
fomenten a corresponsabilidade na negociación colectiva a
través de recomendacións ou clausulas tipo nesta materia.
b) Ademáis, promoverá a posta en marcha de actuacións de
sensibilización e formación neste ámbito do conxunto dos
axentes sociais que interveñen na negociación colectiva.
11 . Axudas públicas para a contratación de persoal durante os
permisos de matemidade e patemidade.
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a) A Xunta de Galiza establecerá anualmente un sistema de
axudas públicas dirixida as mulleres e homes afiliados aos
Réxime Especial de Trabal lado res/as Autónomos, así como
aos Réximes especiáis Agrario e do Mar por conta propia, para
a contratación de persoal de substitución no caso de estaren
disfrutando do permiso de maternidade ou patemidade.
b) A concesión das axudas efectuarase consonte o criterio da
renda dispoñíbel da persoa beneficiaría.
12 . Obriga de reserva de espazos para emprazar recursos
sociocomunitarios de conciliación da vida laboral e familiar.
a) Os distintos instrumentos de planeamento urbanístico
deberán prever obrigatoriamente a reserva de espazos para a
dotación de recursos sociocomunitarios destinados a favorecer
a conciliación da vida laboral e familiar.
b) De igual xeito, a Xunta de Galiza e as administracións locáis
de Galiza están obrigadas a que, nos desenvolvementos de
solos produtivos financiados con fondos públicos se reserven
espazos para a dotación de recursos sociocomunitarios
destinados a favorecer a conciliación da vida laboral e familiar.
13. Medidas de flexibilización horaria para fomentar a
corresponsabilidade no ámbito da Administración Pública.
a) No prazo de tres meses desde a entrada en vigor da
presente Lei, a Xunta de Galiza elevará unha proposta á
Comisión de Persoal da Xunta de Galiza, previa negociación na
Mesa Xeral eos sindicatos representativos da función pública,
que contemple medidas específicas de flexibilidade horaria dos
empregados públicos da administración galega e das entidades
do sector público galego por razóns de corresponsabilidade
familiar, garantindo ao mesmo tempo a correcta prestación e
atención dos servizos públicos.
b) A Xunta de Galiza promoverá para os traballadores e
traballadoras que teñan fillos e/ou filias menores de 12 anos ou
persoas dependentes ao seu coidado a preferencia no acceso
a unha quenda fixa, en caso de igualdade de condicións ao
resto dos traballadores/as. Este dereito non xustificará en
ningún caso a mobilidade dos traballadores que á entrada en
vigor desta lei tivesen adxudicada unha quenda fixa.
c) A Xunta de Galiza fomentará a extensión dos acordos que
se acaden sobre flexibilidade horaria aos empregados públicos
das administracións locáis de Galiza e dos entes ou
organismos vinculados ás mesmas, adaptándoas ás
particularidades de cada administración ou ente".

Emenda nQ20, de Substitución. Artigo 29
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Débese introducir un novo artigo 29 co seguinte contido:
"A Xunta de Galicia, no ámbito das súas competencias,
promoverá beneficios fiscais para as familias con menores ou
dependentes a cargo así como tamén axudas e prestacións
económicas temporais para aquelas familias ñas que, por
razón dos ingresos obtidos no ano anterior, ningún dos
membros estivesen obrigados a presentar a declaración do
Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente ao
período en curso; ou para aquelas que non superando os
ingresos fixados para a exención da obriga de presentar a
declaración, estean obrigados únicamente por razón de percibir
importes de máis dun pagador ainda que, en calquera dos dous
casos, presentasen voluntariamente a declaración."

Emenda nQ21, de Substitución. Artigo 30
Débese introducir un novo artigo 30 co seguinte contido:
"Os pregos de cláusulas administrativas particulares das
licitacións que convoquen as administracións públicas de
Galicia, sinalarán a preferencia na adxudicación dos contratos
ás proposicións presentadas por empresas públicas ou
privadas que establezan a favor dos seus traballadores e das
súas traballadoras medidas de conciliación da vida persoal,
familiar e laboral, sempre que as devanditas proposicións
igualen nos seus termos ás máis vantaxosas dende o punto de
vista dos criterios que sirvan de base para a adxudicación,
respectando a normativa vixente."

Emenda nQ22, de Modificación. Artigo 41
Débese modificar o primeiro inciso, onde di:
"O persoal dos equipos..." debe dicer:
"O persoal funcionario das equipas técnicas..."

Emenda nQ23, ao apartado k), de Substitución. Artigo 42
Débese substituir o texto da letra k) polo seguinte:
"k) O dereito a expresarense na súa lingua propria, de ohxe ou
de libre escolla, sen prexuízo do disposto na lexislación
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educativa e de normalización da lingua galega, e a ser atendido
nela, por escrito e oralmente por todos os poderes públicos e
os prestadores de servizos así como a accederen a unha oferta
educativa, recriativa, informativa e audiovisual na súa propria
lingua."

Emenda nQ24, ao apartado p), de Adición. Artigo 42
Débese engadir unha nova letra p) co seguinte contido:
"p) A accederen a servizos de atención tempera no caso de
transtornos de desenvolvemento nos termos en que se
determinar reglamentariamente sen que, en ningún caso, o
acceso aos mesmos poda estar suxeito a contraprestación
económica ningunha."

Emenda nQ25, ao apartado n), de Adición. Artigo 47
Débese engadir un inciso final na letra n) co seguinte contido:
" ... así como a accederen a métodos adecuados de
contracepción e prevención de doenzas de transmisión sexual."

Emenda nQ26, ao apartado j), de Substitución. Artigo 52
Débese substituir o texto da letra j) polo seguinte:
"j) A falta de atención educativa á nena, neno ou adolescente.

Emenda nQ27, ao apartado 3., de Adición. Artigo 92
Débese engadir un novo punto 3. co seguinte contido:
"3. Dependente do Valedor do Pobo, de conformidade
protocolo facultativo á Convención das Nacións Unidas
Prevención da Tortura e doutros tratos deshumanos
degradantes, críase a Autoridade Galega para a Prevención
Tortura que vixilará de xeito permanente as condicións
intemamento dos e das menores."
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Emenda nQ28, de Substitución. Disposición adicional primeira
Débese substituir o texto da Disposición Adicional Primeira,
polo seguinte:
"Primeira. Criazón da Escala de Protección Social.
Críase a escala de persoal funcionario de protección social.
Para ingresar no Grupo A da mesma exixirase estar en
posesión da titulación de grao en Psicoloxía, Pedagoxía,
Educación Social ou Traballo Social."

Emenda nQ29, de Substitución. Disposición adicional segunda
Débese substituir o texto da Disposición Adicional Segunda,
polo seguinte:
"A Xunta de Galiza contemplará entre as súas prioridades
orzamentais as actuacións previstas na presente lei
garantíndose a estabilidade no financiamento dos programas
existentes e que en ningún caso o incremento anual das
partidas correspondentes a estes programas sexa inferior ao
incremento medio dos orzamentos da Comunidade Autónoma".

Emenda nQ30, ao apartado I, de Supresión. Exposición de
motivos
Débese suprimir no primeiro parágrafo da alinea primeira,
desde:
"A Comunidade Autónoma de Galicia" até "arraigamento local."

Emenda nQ31, ao apartado I, de Substitución. Exposición de
motivos
Débese substituir no parágrafo segundo da alinea primeira, a
seguinte expresión:
""familia como estrutura básica da sociedade e como medio
natural de desenvolvemento e crecemento da persoa" por
"familia como marco de referencia no que se desenvolven as
persoas".
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Emenda nQ32, ao apartado I, de Substitución. Exposición de
motivos
Débese substituir o último parágrafo da alinea primeira, polo
seguinte texto:
"O imprescindíbel apoio efectivo á maternidade e á paternidade
responsábeis fai parte, como recollen diversos textos
intemacionais desde a Conferencia do Cairo 1995, do dereito
de todas ás persoas a gozaren dun nivel adecuado de saúde
reprodutiva entendido como o dereito a decidir libre e
responsabelmente o número de fillos e filias e o momento de
os ter así como a adoptaren decisións en relación coa
reprodución sen sofrer discriminación, coacción ou violencia
accedendo a métodos seguros e eficaces en materia de
planificación familiar".

Emenda nQ33, ao apartado III, de Supresión. Exposición de
motivos
Débese suprimir no segundo parágrafo da alinea terceira o
seguinte inciso:
"así como a creación do Consello Galego de Familia e o
Observatorio Galego da Familia e da Infancia como órganos
asesores e de participación".

Emenda nQ34, ao apartado III, de Supresión. Exposición de
motivos
Débese suprimir a seguinte expresión, ao fin do segundo
parágrafo da alinea terceira:
"e á Natalidade"

Asinado dixitalmente por:
Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1
18:16:18
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3. Procedementos de control e impulso
3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
Corrección de erros na publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia núm. 468, do día 11 de maio de 2011, dos acordos da Mesa do Parlamento do 9 de maio de 2011, en relación
co acordo de asignación a Comisión da Proposición non de lei
en Comisión núm. (08/PNC-1792 (64444).
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, Concepción, e tres deputados máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coas bibliotecas públicas e co programa Letras
vivas
Comisión 4.ª, Educación e Cultura.”
Santiago de Compostela, 25 de maio de 2011.

Advertido un erro na publicación do Boletín Oficial do Parlamento de Galicia núm. 468, do 11 de maio de 2011, relativo á execución dos acordos da Mesa do día 9 de maio de
2011, procédese á súa corrección nos seguintes termos:
“Onde di:
- 08/PNC-1792 (64444)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, Concepción, e tres deputados máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coas bibliotecas públicas e co programa Letras
vivas
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oficial maior
Corrección de erros no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia
núm. 477, do día 25 de maio de 2011
Advertido un erro material, por omisión, no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia núm. 477, do 25 de maio de 2011,
procédese á súa corrección nos seguintes termos:
Na portada da publicación débese engadir a expresión “Fascículo 1”.
Santiago de Compostela, 26 de maio de 2011

Debe dicir:
- 08/PNC-1792 (64444)
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Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oficial maior
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