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A Comisión 4.a, Educación e Cultura, da que vostede forma parte, reunirase o próximo 
día 11 de outubro de 2017, ás 16:00 horas, no pazo do Parlamento. 

A orde do día é a seguinte : 

Punto 1. Preguntas 

1.1 
	

3189 (10/P0C-002965) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel 
Sobre a situación actual do monumento de Santalla de Bóveda, as 
actuacións levadas a cabo pola Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria para mellorar o seu estado de conservación e o 
cumprimento do acordo parlamentario ao respecto, así como as previstas 
no ano 2017 e a realización dun plan conxunto de investigación, 
rehabilitación, conservación e posta en valor 

1.2 	14124 (10/P0C-002562) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis 

Sobre a valoración que fai o Goberno galego das actividades que se tefien 
levado a cabo para fomentar a proxección exterior da lingua galega 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 167, do 01.09.2017 

1.3 	16647 (10/P0C-002886) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis 

Sobre as razóns do Goberno galego para a posta en marcha da Instrución 
8/2017, que regula as funcións que debe desenvolver o persoal coidador do 
alumnado con necesidades educativas especiais nos comedores escolares 
dos centros de ensino público, a súa opinión respecto do cumprimento do 
Decreto 132/2013 e os dereitos dos traballadores, así como a negociación 
desas atribucións co persoal e representantes sindicais 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 183, do 28.09.2017 

1.4 	16708 (10/P0C-002900) 

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis 
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Sobre a situación en Galicia dos conservatorios profesionais de música de 
titularidade municipal, o apoio económico que Iles vén prestado a 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria dende o ano 
2009 e a valoración da Xunta de Galicia en relación coas diferenzas 
existentes nos prezos dese servizo, así como as súas previsións respecto da 
asunción da totalidade das competencias en materia de ensinanzas musicais 
regradas 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 183, do 28.09.2017 

	

1.5 	17026 (10/P0C-002928) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Chao Pérez, Luca e Curia Bóveda, María de los Ángeles 

Sobre a actuación levada a cabo pola Xefatura Territorial de Pontevedra en 
relación cos problemas que está a ocasionar a praga de ratas detectada no 
CPI da Caí-liza, e as medidas previstas polo Goberno galego para evitar esta 
situación no futuro 

Publicación da iniciativa, BOPG n.° 183, do 28.09.2017 

	

1.6 	17223 (10/P0C-002942) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis 

Sobre os datos referidos ás xuntanzas levadas a cabo pola Xunta de Galicia 
coa fundación encargada da xestión das visitas ao pazo de Meirás, así 
como os expedientes abertos polo incumprimento da normativa vixente ao 
respecto 

Publicación da iniciativa, BOPG n.° 183, do 28.09.2017 

Punto 2. Proposicións non de lei 

	

2.1 	16474 (10/PNC-001391) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Curia Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca 

Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dun plan de mantemento e 
recuperación do monumento de Santalla de Bóveda coa dotación 
orzamentaria necesaria para o seu desenvolvemento 

Publicación da iniciativa, BOPG n.° 178, do 20.09.2017 

	

2.2 	16981 (10/PNC-001413) 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción 
Sobre o traslado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria aos centros educativos da información referida á realización 
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das probas da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade do 
alumnado que está a cursar 2° de bacharelato na actualidade 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 182, do 27.09.2017 

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 Ile comunico para o seu coriecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 

Santiago de Compostela, 3 de outubro de 2017 

Antonio Mouririo Villar 
Presidente da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 
Antonio Mouriño Villar na data 03/10/2017 14:35:03 
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