A MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, a iniciativa dos seus deputados Paula
Quinteiro Araújo e David Rodríguez Estévez e a través do seu voceiro, Luis
Villares Naveira, o abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, referente a “situación de
precariedade laboral na que atopan as traballadoras e traballadores contratados no
SPDCIF por tres meses o ano” para o seu debate na Comisión 7.ª.

Exposición de motivos:

Actualmente, existen 436 traballadoras e traballadores do SPDCIF, cunha
relación contractual ca Consellería de Medio Rural, de tan só tres meses o ano,
con carácter de fixos, indefinidos descontinuos, reserva de praza e co
regulamento do INEM para estes casos, so teñen dereito ao cobro dun subsidio
non contributivo de 426€ durante 3 meses debido a que ese é o tempo que están
contratados. O cobro dos 3 meses do subsidio son despois de traballar 6 meses, e
dicir, dúas campañas.
O total dos ingresos anuais dunha traballadora ou un traballador nesta
circunstancia, sumando o derivado do seu traballo máis o subsidio por
desemprego (en caso de que exista) nunca excede os 6.500€ anuais, quedando así
lonxe do salario mínimo interprofesional.
Estas traballadoras e traballadores, conviven nunha situación de pobreza con
visos de exclusión social, casos de depresión e sensación de baleiro e abandono
por parte da Consellería de Medio Rural. Obsérvese que para chegar algún día a

ter dereito a unha pensión mínima, estas terían que traballar 100 campañas de
reforzo de verán, ou sexa, 100 anos.
A todo isto temos que sumarlle a imposibilidade para facer substitucións de
prazas non vacantes. Non poden cubrir baixas por enfermidades ou xubilacións
nin acceder a prazas non vacantes en incendios forestais ou en calquera outro
corpo da administración da Xunta de Galicia, aínda que non estean contratadas.
Tendo en conta a gran preparación, dispoñibilidade e profesionalidade das
traballadoras e traballadores citados, non podemos obviar na labor que farían no
que atinxe a prevención o estaren contratados durante máis meses.

Polo todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar de En Marea, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión.

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:

1. Modificar o Decreto 37/2006, das listas de contratación eliminando o guión
para que as traballadoras e traballadores de tres meses poidan optar a cubrir
vacantes e non vacantes.
2. Suprimir as coletillas de “Reforzo da Campaña do Verán” e de “Como máximo
tres meses”
3. Solicitar a ampliación dos contratos de tres a nove meses.

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2017

