
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN NON

PERMANENTE DE ESTUDO PARA A

IGUALDADE E PARA OS DEREITOS DAS

MULLERES
 

Día: 29.01.2015        Hora: 10:30



 
 

 

A Presidencia, de conformidade co disposto nos artigos  53 e 67.3 do Regulamento do 
Parlamento, resolveu convocar a Comisión non permanente de estudo para a Igualdade 
e para os Dereitos das Mulleres para realizar sesión extraordinaria o día 29 de xaneiro 
de 2015, ás 10.30 horas. 
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 20 de xaneiro de 2015, 
a orde do día é a seguinte: 
 
Punto único. Comparecencias en Comisión: 

 
–––Ás 10.30 horas: 

  
 Do Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia para expoñer a súa 

opinión sobre a aplicación nos distintos ámbitos competenciais da Lei 
órganica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral 
contra a violencia de xénero e da Lei 11/2007, do 27 de xullo, de 
prevención e tratamento integral da violencia de xénero. 
 
––Ás 12.30 horas: 

  
 Do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia para expoñer a súa 

opinión sobre a aplicación nos distintos ámbitos competenciais da Lei 
órganica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral 
contra a violencia de xénero e da Lei 11/2007, do 27 de xullo, de 
prevención e tratamento integral da violencia de xénero. 

  
 
O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 
 
Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2015 
 

 
 

 
Pilar Rojo Noguera 

Presidenta 
 



 

 

 

RELACIÓN DE MEMBROS DE 
COMISIÓN NON PERMANENTE DE ESTUDO

PARA A IGUALDADE E PARA OS DEREITOS DAS
MULLERES

POR ORDE ALFABÉTICA
 

Mesa

 

Vogais

Presidenta
Cristina Isabel Romero Fernández P

Vicepresidenta
María Carmen Gallego Calvar S

Secretaria
Eva Solla Fernández AGE

María Carmen Acuña do Campo S
María do Carme Adán Villamarín BNG
Yolanda Díaz Pérez AGE
Carmen Iglesias Sueiro M
Rosa Oubiña Solla P
Ana Belén Pontón Mondelo BNG
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1.1 Do Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia para expoñer

a súa opinión sobre a aplicación nos distintos ámbitos

competenciais da Lei órganica 1/2004, do 28 de decembro, de

medidas de protección integral contra a violencia de xénero e

da Lei 11/2007, do 27 de xullo, de prevención e tratamento

integral da violencia de xénero.
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1.2 Do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia para expoñer

a súa opinión sobre a aplicación nos distintos ámbitos

competenciais da Lei órganica 1/2004, do 28 de decembro, de

medidas de protección integral contra a violencia de xénero e

da Lei 11/2007, do 27 de xullo, de prevención e tratamento

integral da violencia de xénero.
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