Á MESA DO PARLAMENTO

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. 1214,
do Grupo Parlamentar dos Socialistas de Galicia, sobre as actuacións que debe
levar a cabo o Goberno galego para incentivar a contratación laboral da
mocidade, que será tratada na sesión que a Comisión 5.ª vai celebrar o día 23 de
febreiro de 2017. (10/PNC-000113).

Emenda de substitución
Débese substituír o texto da parte resolutiva polo seguinte:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:

1. Presentar ante a Cámara, no presente período de sesións, un Plan
Industrial de Galiza baseado no aproveitamento dos sectores produtivos
tradicionais, a I+D+i e a cohesión territorial.
2. Fomentar a formación profesional, a través de Plans dirixidos ás persoas
desempregadas e con contratos a tempo parcial, co obxectivo de
incrementar as competencias necesarias para o mellor desenvolvemento
do tecido produtivo galego.
3. Vincular calquera axuda económica ás empresas, así como os contratos
realizadas coas mesmas, ao mantemento do emprego, a transformación de
contratación temporal en indefinida e a transformación de contratos a
tempo parcial en contratos a xornada completa.

4. Apostar pola igualdade de mulleres e homes no ámbito laboral a través de
programas específicos dirixidos á posta en marcha e desenvolvemento en
todas as empresas da “Guía de boas prácticas en materia de igualdade para
a negociación colectiva”.

Santiago de Compostela, 22 de febreiro 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 22/02/2017 17:08:48

Luis Villares Naveira na data 22/02/2017 17:09:11

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 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 coa situación de saturación que padecen os
servizos de urxencias de atención primaria e hospitalaria do Sergas
(10/PNC-000301, doc. núm. 3068).
Emenda de adición
Débese engadir un novo parágrafo na parte resolutiva da proposición non
de lei que quedará redactado co seguinte contido:
“O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a formular un plan de
continxencia para afrontar os picos de gripe, que inclúa un protocolo de
actuación e un informe posterior de avaliación por parte de cada xerencia
de cada hospital.”

Pazo do Parlamento, 22 de febreiro de 2017
Asdo.:Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.:Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 22/02/2017 17:42:16
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Grupo Parlamentario

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 22/02/2017 17:42:23

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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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 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 do Bloque Nacionalista Galego, sobre a corrección dos
déficits de persoal e das deficiencias do Servizo de Urxencias do novo
hospital de Vigo (10/PNC-000352, doc. núm. 3741).
Emenda de adición
Débese engadir un novo parágrafo na parte resolutiva da proposición non
de lei que quedará redactado co seguinte contido:
“O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a formular un plan de
continxencia para afrontar os picos de gripe, que inclúa un protocolo de
actuación e un informe posterior de avaliación por parte de cada xerencia
de cada hospital.”

Pazo do Parlamento, 22 de febreiro de 2017
Asdo.:Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.:Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 22/02/2017 17:42:37
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Grupo Parlamentario

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 22/02/2017 17:42:42

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa 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 do Grupo Parlamentario Socialista,
doc. núm. 957, sobre a inclusión polo Goberno galego da vacina da meninxite B
no calendario de vacinación autonómico e a realización das xestións necesarias
para axilizar a súa presenza nas farmacias galegas, que está incluída na orde do
día da Comisión 5.ª do día 23 de febreiro de 2017 (10/PNC-000085).

Emenda de Adición
Débese engadir os seguintes puntos ao final da parte resolutiva:
“ c) Reclamar ao Goberno Central que os servizos de saúde autonómicos poidan
integrarse nos organismos de planificación, autorización e fixación dos prezos
dos medicamentos.
d) Iniciar un estudo para avaliar técnica e economicamente a implantación dun
laboratorio público. ”

Santiago de Compostela, 22 de febreiro de 2017

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

Asdo.: Luís Villares Naveira
Voceiro do GP de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 22/02/2017 18:12:31

Luis Villares Naveira na data 22/02/2017 18:12:41

