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A Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego, reunirase o próximo día 17 de 

xaneiro de 2017, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento. 

 

A orde do día é a seguinte : 

 

Punto único. Proposicións non de lei en Comisión 

 

  

1.1 827 (10/PNC-000071) 

 Grupo Parlamentario Popular de Galicia 

 Rodríguez Arias, Marta e 4 máis 

 Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dunha estratexia galega de 

apoio á poboación de etnia xitana, co obxecto de afondar nas áreas de 

emprego, vivenda e educación, entre outras. (Procedemento de urxencia) 

 Publicación iniciativa carácter urxencia, BOPG n.º 10, do 09.11.2016 

 

  

1.2 1789 (10/PNC-000190) 

 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

 Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio 

 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co 

acollemento familiar de menores que se atopan no sistema de protección 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 26, do 07.12.2016 

 

  

1.3 1882 (10/PNC-000201) 

 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 

 Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis 

 Sobre o inicio polo Goberno galego dos trámites administrativos 

necesarios, así como a consignación para o ano 2017 dunha partida 

orzamentaria, para a construción dunha residencia xeriátrica pública no 

concello das Pontes 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 28, do 14.12.2016 
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1.4 1910 (10/PNC-000207) 

 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 

 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis 

 Sobre a realización polo Goberno galego das actuacións precisas para a 

prestación polo persoal propio do Sergas do servizo de mantemento 

integral de equipamento electromédico e outro equipamento ao remate do 

contrato adxudicado para ese fin a Ibérica de Mantenimiento, S. A. en 

xuño de 2013 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 28, do 14.12.2016 

 

  

1.5 2075 (10/PNC-000215) 

 Grupo Parlamentario de En Marea 

 Solla Fernández, Eva e 2 máis 

 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 

coa situación asistencial existente no Complexo Hospitalario Universitario 

de Ourense 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 28, do 14.12.2016 

 

  

1.6 2098 (10/PNC-000217) 

 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

 Torrado Quintela, Julio e 2 máis 

 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para resolver 

as carencias detectadas no ámbito da atención pediátrica do Sergas, así 

como para o funcionamento do Servizo de Cirurxía Pediátrica no 

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense as 24 horas do día 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 28, do 14.12.2016 

 

  

1.7 2136 (10/PNC-000223) 

 Grupo Parlamentario de En Marea 

 Solla Fernández, Eva 

 Sobre a consignación, no Proxecto de Lei de orzamentos xerais da 

Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, dunha partida para a 

elaboración dun proxecto de execución dunha infraestrutura para 

restablecer os servizos do Hospital Gil Casares 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 28, do 14.12.2016 

 

  

1.8 2502 (10/PNC-000259) 
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 Grupo Parlamentario Popular de Galicia 

 Puy Fraga, Pedro e 6 máis 

 Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para a comunicación entre a 

atención primaria e a hospitalaria a través da e-consulta e a consulta 

telefónica 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 36, do 28.12.2016 

  

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas  ás proposicións non de lei ata seis 

horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento. 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2017 

 

 

 

 

Xosé Antón Sarmiento Méndez 

Letrado oficial maior 
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