
PARLAMENTO DE GALICIA 
REXISTRO XERAL SAIDA 

2 6 XUÑ. 2018 

Núm. 	 ctgq?  

PARLAMENT 
DE GALICIA 

A Comisión 4', Educación e Cultura, da que vostede forma parte, reunirase o próximo 
día 3 de xullo de 2018, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento. 

A orde do día é a seguinte : 

Punto 1. Preguntas 

1.1 
	

29732 (10/P0C-004739) 

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis 

Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa situación laboral do 
profesorado en Galicia, e as súas previsións respecto da apertura dunha 
negociación coas organizacións sindicais para recuperar os dereitos 
recortados nos últimos anos 

Publicación da iniciativa, BOPG n.° 297, do 26.04.2018 

1.2 	30098 (10/P0C-004791) 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis 
Sobre as actuacións levadas a cabo e as previstas polo Goberno galego para 
o cumprimento do acordo parlamentario referido ao consenso coa 
Federación Galega de Municipios e Provincias, a Igrexa católica e a 
Administración central para a elaboración dun plan de eliminación dos 
elementos de exaltación do franquismo que subsisten en Galicia, así como 
o prazo estimado para o seu remate 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 300, do 04.05.2018 

1.3 	30201 (10/P0C-004803) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis 
Sobre as medidas adoptadas polo Goberno galego no ámbito educativo en 
relación coa Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non 
discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en 
Galicia, a suficiencia das actuacións levadas a cabo para o cumprimento 
dos seus obxectivos e as novas medidas que vai adoptar para o seu 
desenvolvemento, así como a súa valoración respecto do grao de 
cumprimento do protocolo educativo asinado en 2015 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 302, do 09.05.2018 

1.4 	32172 (10/P0C-005060) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
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Fernández Prado, Martín e 7 máis 
Sobre a valoración do Gobemo galego en relación coa implantación de 
novos graos nas universidades de Galicia e as novidades previstas nelas 
respecto da implantación de graos en lingua inglesa 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 323, do 20.06.2018 

Punto 2. Proposicións non de lei 

32020 (10/PNC-002606) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Curia Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Gobemo galego en relación 
coa xomada lectiva e o transporte escolar dos CEIP de Seixalbo, do 
Carballirio e de Cea 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 319, do 13.06.2018 

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 161.2 do Regulamento. 

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

Santiago de Compostela, 26 de xurio de 2018 

Antonio Mouririo Villar 
Presidente da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 
Antonio Mouriño Villar na data 26/06/2018 14:22:26 
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