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A Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG, da que
vostede forma parte, reunirase o próximo día 13 de xullo de 2018, ás 10:30 horas, no
pozo do Parlamento.

A orde do día é a seguinte :

Punto 1. Comparecencias
1.1

32861 (10/CPC-000062)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do Sr. director xeral da Corporación Radio e Televisión de Galicia, por
petición propia, para os efectos de presentar, en relación co sistema de
gobernanza e rendición de contas establecido na Lei 9/2011, artigo 48, a
memoria sobre a execución da función de servizo público encomendada
referida ao conxunto das súas actividades, programacións, servizos e
emisión correspondente ao ano 2017
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 329, do 29.06.2018

Punto 2. Preguntas orais
2.1

23910 (10/P0C-005158)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre o uso do galego na publicidade emitida pola Radio Galega nos anos
2014 a 2017
Publicación da reconversión, BOPG n.° 329, do 29.06.2018

2.2

23911 (10/P0C-005159)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre o uso do galego na publicidade emitida pola Televisión de Galicia
nos anos 2014 a 2017
Publicación da reconversión, BOPG n.° 329, do 29.06.2018

2.3

32262 (10/P0C-005071)

PARLAMENTO DIALCT
Al. %AIDA
REMSTRO

09 XULL. 2018

PARLAMENTO
DE GALICIA

Núm.

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Curia Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a cobertura informativa dada pola CRTVG á manifestación cidadá
levada a cabo o 10 de xurio de 2018 en Santiago de Compostela, en contra
do proxecto de reapertura dunha mina de cobre nos concellos de Touro e
do Pino, así como o prazo previsto para a creación do Consello de
Informativos
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 323, do 20.06.2018
2.4

32583 (10/P0C-005111)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as previsións da Dirección da CRTVG referidas á atención das
demandas dos seus profesionais, así como a data estimada para a
aprobación do estatuto profesional e o Consello de Informativos, previstos
na Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación
audiovisual de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 329, do 29.06.2018

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

Santiago de Compostela, 9 de xullo de 2018

Aurelio Alfonso Núñez Centeno
Presidente da Comisión

