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DE GALICIA 

A Comisión 5, Sanidade, Política Social e Emprego, da que vostede forma parte, 
reunirase o próximo día 4 de xullo de 2018, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento. 

A orde do día é a seguinte : 

Punto único. Preguntas 

1.1 
	

23515 (10/P0C-005169) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis 
Sobre o funcionamento do centro de día e dunha unidade de alzhéimer en 
Mondoriedo 

1.2 	26908 (10/P0C-005170) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Vázquez Verao, Paula 
Sobre as previsións da Xunta de Galicia referidas ao pechamento definitivo 
do servizo de internado do Centro de Educación Especial Terra de Ferrol e 
a privatización da súa xestión, as medidas que van adoptar as consellerías 
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e de Política Social para 
garantir o seu mantemento, así como a demanda de prazas de internado 
nese tipo de centros existente en cada provincia galega 

1.3 	27388 (10/P0C-004433) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Torrado Quintela, Julio e 2 máis 
Sobre o grao de influencia que pretende a Consellería de Sanidade na 
actualización da normativa vixente sobre o xogo en Galicia, a súa opinión 
referida ás accións que se deben considerar na vindeira lei e aos criterios 
pedagóxicos que debe fomentar para mellorar a prevención de condutas 
adictivas, así como a súa valoración respecto da atención asistencial posta á 
disposición das persoas afectadas por trastornos derivados do xogo 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 277, do 15.03.2018 

1.4 	27783 (10/P0C-004482) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis 
Sobre a opinión da Xunta de Galicia e as demandas que vai realizar ao 
Goberno central respecto das axudas para o alumnado con necesidades 
específicas de apoio educativo denegadas pola Secretaría de Estado de 
Educación, FP e Universidades para o ano 2017 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 280, do 21.03.2018 
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1.5 	30379 (10/P0C-004820) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis 
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego en relación co 
suposto incumprimento por parte da empresa adxudicataria do prego de 
condicións para a adxudicación do servizo de mantemento do equipamento 
de electromedicina da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de 
Santiago de Compostela, o seguimento que está a levar a cabo o Sergas e os 
datos e as medidas previstas pola Consellería de Sanidade ao respecto 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 302, do 09.05.2018 

1.6 	31041 (10/P0C-004903) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio 
Sobre as razóns do Goberno galego para reducir o número de prazas de 
enfermaría no centro de saúde de Toén, o seu impacto na atención aos 
pacientes e as súas previsións respecto da reposición da praza amortizada 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 309, do 23.05.2018 

1.7 	31812 (10/P0C-005013) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis 
Sobre o balance da Xunta de Galicia respecto do desenvolvemento da 
Estratexia do autónomo 2020 durante o ano 2017 e as novidades que hai 
para o ano 2018 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°319, do 13.06.2018 

1.8 	32088 (10/P0C-005055) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Solla Fernández, Eva 
Sobre a opinión do Goberno galego referida ao cumprimento na 
actualidade da normativa vixente en materia de incompatibilidades en 
relación co persoal sanitario do Sergas, así como as súas previsións 
relativas ao desenvolvemento dalgunha medida ao respecto 
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0 323, do 20.06.2018 

1.9 	32178 (10/P0C-005061) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis 
Sobre a dotación polo Goberno galego, de xeito urxente, ao Centro de 
Saúde de Tui do persoal sanitario necesario para prestarlles atención 
psicolóxica ás persoas afectadas pola catástrofe de Paramo, en especial as 
persoas maiores e os nenos 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 323, do 20.06.2018 
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1.10 	32380 (10/P0C-005087) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María e 6 máis 
Sobre as medidas que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para o 
desenvolvemento da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a 
non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais 
en Galicia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 323, do 20.06.2018 

O que Ile comunico para o seu coriecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 

Santiago de Compostela, 29 de xurio de 2018 

Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez 
Presidenta da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 

Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 29/06/2018 12:45:10 
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