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A Comisión 5,  Sanidade, Política Social e Emprego, da que vostede forma parte, 
reunirase o próximo día 12 de xullo de 2018, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento. 

A orde do día é a seguinte: 

Punto único. Proposicións non de lei 

1.1 	29971 (10/PNC-002402) 
Grupo Parlamentario de En Marca 
Solla Fernández, Eva 
Sobre a xestión que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa 
cobertura de prazas durante as baixas e vacacións do persoal nos centros de 
atención primaria, así como con dotar o Centro de Saúde do Temple, no 
concello de Cambre, dun pediatra en rolda de tarde e dun fisioterapeuta 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  299, do 03.05.2018 

1.2 	30188 (10/PNC-002429) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación 
coa localización das actividades enmarcadas no programa Lidera e as que 
viñan desenvolvendo as casas da xuventude dependentes dela, así como a 
xestión e funcionamento da Casa da Xuventude de Ourense 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°301, do 08.05.2018 

1.3 	30397 (10/PNC-002447) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis 
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central 
para a modificación da Lei xeral da Seguridade Social co fin de considerar 
en situación de incapacidade permanente as persoas diagnosticadas de 
carcinoma ou de calquera outra enfermidade grave, así como o 
recoñecemento do dereito das persoas beneficiaras á reserva do posto de 
traballo 
Publicación da iniciativa, BOPG n°301, do 08.05.2018 

1.4 	30783 (10/PNC-002478) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 
coa situación existente no servizo de transporte sanitario terrestre 
Publicación da iniciativa, BOPG n°305, do 16.05.2018 

1.5 	32598 (10/PNC-002665) 
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela 
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa 
publicación das resolucións de concursos relativos a persoal da Consellería 
de Sanidade, e os datos referidos á reserva de prazas para as persoas con 
discapacidade 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°329, do 29.06.2018 

1.6 	32798 (10/PNC-002681) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Vázquez Verao, Paula 
Sobre a garantía polo Goberno galego do acceso á Tarxeta Benvida para 
todas as persoas inmigrantes residentes en Galicia en situación de 
irregularidade administrativa que cumpran os requisitos establecidos para 
ese fin na orde que regula esas axudas 

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. 

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 

Santiago de Compostela, 4 de xullo de 2018 

Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez 
Presidenta da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 
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