
òÄ 

IP 

_ii_• 

A Comisión 5,  Sanidade, Política Social e Emprego, da que vostede forma parte, 
reunirase o próximo día 5 de setembro de 2018, ás 10.30 horas, no pazo do Parlamento. 

A orde do día é a seguinte: 

Punto 1. Comparecencia 

33128 (10/CPC-000070) 

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias 
Da Sra. directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, por 
petición propia, para dar conta do procedemento de contratación da 
campaña de verán 

Publicación da iniciativa, BOPG n.°  335, do 11.07.2018 

Punto 2. Pregunta 

33821 (1OIPOC-005298) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 

Rodríguez Barreira, María Julia e 9 máis 

Sobre os programas de axudas que a Secretaría Xeral de Igualdade pon á 
disposición dos concellos e as axudas solicitadas, concedidas e rexeitadas 
polo Concello de Monforte de Lemos 
Publicación iniciativa vía urxencia, BOPG n. 0344,  do 01.08.2018 

Punto 3. Proposicións non de lei 

3.1 	33254 (ÎOIPNC-002722) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Solla Fernández, Eva 

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co 
pechamento de camas e servizos durante os meses de verán e as carencias 
de profesionais existentes nos hospitais do Sergas 

Publicación da iniciativa, BOPG n.° 338, do 19.07.2018 

3.2 	33386 (1OIPNC-002736) 

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis 
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Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego diante das carencias 
de persoal existentes no Centro de Saúde de Soutomaior 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  338, do 19.07.2018 

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 16 1.2 do Regulamento. 

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

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018 

Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez 

Presidenta da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 

Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez, na data 31/08/2018 09:49:42 
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