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A Comisión la,  Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, da que 
vostede forma parte, reunirase o próximo día 17 de outubro de 2018, ás 10:30 horas, no 
pazo do Parlamento. 

A orde do día é a seguinte: 

Punto 1. Preguntas orais 

1.1 	34675 (l0/POC-005505) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis 
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para verificar a legalidade 
das actuacións urbanísticas do Concello de Oza-Cesuras, así como a 
repercusión no réxime de subvencións autonómicas das que o Concello 
poida ser beneficiario como entidade resultante dun proceso de fusión 
municipal 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 350, do 03.09.2018 

1.2 	36171 (IOIPOC-005763) 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis 
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da invitación polo Concello da 
Cañiza á Feira do Xamón celebrada o 15 de agosto de 2018 soamente a 
representantes dun determinado partido político 
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0359,  do 20.09.2018 

1.3 	36810 (1OIPOC-005854) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Villares Naveira, Luis e Vázquez Verao, Paula 
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para deixar sen efecto os acordos nos 
que se autorizaba a retrocesión a favor da Tesouraría Xeral da Seguridade 
Social dos edificios do pavillón xeral e da Escola Universitaria de 
Enfermaría, situados no recinto do Hospital Xeral de Lugo, así como a súa 
incidencia para a cidadanía e a execución das infraestruturas anunciadas no 
barrio da Residencia 
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0363,  do 2 7.09.2018 

1.4 	36922 (10/POC-005867) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 
Sobre as medidas que está a estudar ou a levar a cabo a Xunta de Galicia 
para modernizar e mellorar a eficacia do Sistema galego de emerxencias, 
así como as previsións ao respecto 
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0363,  do 2 7.09.2018 
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Punto 2. Proposicións non de leí 

2.1 	30982 (10/PNC-002493) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Santos Queiruga, Carmen 
Sobre o desenvolvernento polo Goberno galego de plans de formación no 
respecto aos dereitos humanos dirixidos ao persoal funcionario 
autonómico, en especial aos que levan a cabo o seu labor con persoas ao 
límite da exclusión social, así como a realización nos centros educativos de 
cursos específicos de formación na materia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 309, do 23.05.2018 

2.2 	37090 (10/PNC-002996) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Arias Rodríguez, Raquel e 9 máis 
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central 
en relación coa situación que están a vivir os emigrantes retomados de 
Venezuela a consecuencia da demora do Goberno dese país no pagamento 
das súas pensións 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 362, do 26.09.2018 

2.3 	37226 (lO/PNC-003003) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 
Sobre o desenvolvernento polo Goberno galego dun plan plurianual de 
dinamización do uso da lingua galega na Administración de xustiza para o 
período 2019-2022 
Publicación dci iniciativa, BOPG ji. 0362, do 26.09.2018 

Os grupos parlamentarios poderán presentar ernendas ás proposicións non de lei ata seis 
horas antes do inicio da sesión, ao 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, 8 de outubro de 2018 

César Manuel Fernández Gil 
Presidente da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 

César Manuel Fernández Gil na data 08/10/2018 11:21:27 


	Page 1
	Page 2

