
PARLAMENTO DE GAiJCA 
REXSTRO XERAL SADA 

19SETJ 

Núm 

A Comisión 4,  Educación e Cultura, da que vostede forma parte, reunirase o próximo 
día 27 de setembro de 2018, ás 10.30 horas, no pazo do Parlamento. 

A orde do día é a seguinte: 

Punto 1. Preguntas 

1.1 	35428 (1OíPOC-005635) 

Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis 
Sobre a valoración do Gobemo galego respecto do inicio do curso escolar 
20 18-20 19 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  353, do 06.09.2018 

1.2 	36083 (10/POC-005750) 

Grupo Parlamentario de En Marea 
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles 
Sobre o investimento total levado a cabo pola Xunta de Galicia, incluídos 
os custos de mantemento, no auditorio de Lugo, así como os prazos 
previstos para a súa transferencia ao concello e a súa apertura ao público 
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0355,  do 13.09.2018 

1.3 	36115 (10/POC-005752) 

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis 
Sobre a sentenza xudicial referida á actuación da Xunta de Galicia en 
relación cun caso de acoso escolar en Narón, a demanda da familia de 
adopción de medidas cautelares e as previsións do Goberno galego ao 
respecto 
Publicación dci iniciativa, BOPG n.° 355, do 13.09.2018 

Punto 2. Proposicións non de lei 

2.1 	22795 (1OIPNC-001830) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
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Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel 
Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia dun acordo coa Igrexa 
Católica en relación co réxime de visitas ás catedrais de Mondoñedo, 
Ourense e Tui 

Publicación da iniciativa, BOPG n. 0241,  do 17.01.2018 

2.2 	31940 (10/PNC-002596) 
Grupo Parlamentario de En Marea 

Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca 
Sobre a difusión polo Goberno galego do informe referido aos gastos 
desagregados da construción da sede do Consorcio Universitario de Galicia 
na Cidade da Cultura, así como ao custo que tería a execución do proxecto 
noutros espazos 

Publicación da iniciativa, BOPG a.° 319, do 13.06.2018 

2.3 	34720 (1OIPNC-002819) 

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 

Sobre a necesidade de escoitar as demandas das nais e pais de Allariz e 
aumentar unha aula de 4° de infantil no CEIP Padre Feijoo 
Publicación dci iniciativa, BOPG n.° 350, do 03.09.2018 

2.4 	35514 (10/PNC-002860) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 

Fernández Gil, César Manuel e 6 máis 
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia da creación de contidos de 
formación en lingua galega que faciliten o seu estudo e coñecemento ás 
persoas de todo o territorio galego e a todas aquelas interesadas non 
residentes en Galicia 
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0354,  do 12.09.2018 

2.5 	36012 (10/PNC-002886) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción 

Sobre a planificación polo Goberno galego das obras necesarias e 
pendentes no CEIP Ramón Otero Pedraio da Laracha, de xeito que estean 
rematadas ao inicio do curso 20 19-2020 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 354, do 12.09.2018 
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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, 19 de setembro de 2018 

Antonio Mouriño Villar 

Presidente da Comisión 

Asinado dixitalmente por: Antonio Mouriño Villar, na data 19/09/2018 
13:53:42 
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