PFLAMENTÇ) DE G/LŠCA
REXSTFO XERAL ADA
2t MAR, 2O1

iúm.
A Comisión 5, Sanidade, Política Social e Emprego, da que vostede forma parte,
reunirase o próximo día 27 de marzo de 2018, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento.
A orde do día é a seguinte:

Punto 1. Comparecencia
1.1

28155(10/CPC-000046)
Da Sra. directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica,
por petición propia, para informar da posta en marcha do novo recurso de
protección específico (Centro Montealegre)
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 280, do 21.03.2018

Punto 2. Preguntas
2.1

23310 (10/POC-003843)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre o consumo de bebidas alcohólicas en Galicia por parte da mocidade
e o grao de execución da Lei 11/2010, de prevención de consumo de
bebidas alcohólicas en menores de idade
Publicación da iniciativa, BOPG n.°247, do 25.01.2018

2.2

26562 (10/POC-004329)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á posta en marcha no
Hospital de Verín dunha unidade de hospitalización a domicilio (hado), a
reapertura da Unidade de Coidados Paliativos e o establecernento da base
do 061 nese hospital, así como o futuro do Servizo de Pediatría tras a
xubilación do actual pediatra
Publicación da iniciativa, I3OPG n.° 268, do 28.02.2018

2.3

27570 (10/POC-004457)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego en
relación coa incidencia dos recortes levados a cabo poio Goberno central
no servizo de atención sanitaria do aeroporto de Lavacolla, de Santiago de
Compostela, os datos referidos ao seu funcionamento e á garantía da súa
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cobertura de xeito continuado os 365 días do ano
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 277, do 15.03.2018

O que ile comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.
Santiago de Compostela, 21 de marzo de 2018

Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez
Presidenta da Comisión
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