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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2012, da Secretaría Xeral da Emigración, 
pola que se fai pública a convocatoria e a orde do día da reunión do X Pleno do 
Consello de Comunidades Galegas.

En cumprimento do establecido no artigo 4 do Decreto 4/1987, do 8 de xaneiro, polo que 
se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do Consello de Comunidades 
Galegas, modificado polo Decreto 195/1991, do 30 de maio, coa conformidade do presi-
dente da Xunta de Galicia,

DISPOÑO:

A publicación da convocatoria e da orde do día da preceptiva sesión do Pleno do Con-
sello de Comunidades Galegas, que terá lugar os días 28 e 29 de xuño de 2012 no Palacio 
de Congresos e Exposicións de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2012.

J. Santiago Camba Bouzas 
Secretario xeral da Emigración

ANEXO

Orde do día da convocatoria da sesión do X Pleno do Consello de Comunidades Gale-
gas, que terá lugar os días 28 e 29 de xuño de 2012, no Palacio de Congresos e Ex-
posicións de Santiago de Compostela.

1. Constitución do Pleno e apertura da sesión.

2. Exposición das liñas de actuación da Secretaría Xeral da Emigración.

3. Exposición dos textos dos relatorios establecidos pola Comisión Delegada na súa 
última reunión.

4. Estudo dos relatorios e comunicacións presentados en comisión de traballo e pre-
paración de conclusións.

5. Elección dos membros da Comisión Delegada para o trienio 2012-2014.

6. Sesión plenaria con lectura de conclusións definitivas, rolda de intervencións libres, 
proclamación de membros da Comisión Delegada e clausura dos actos do Pleno.
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