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A Comisión 2', Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, da 
que vostede forma parte, reunirase o próximo día 13 de setembro de 2018, ás 10:30 
horas, no pazo do Parlamento. 

A orde do día é a seguinte: 

Punto 1. Preguntas 

	

1.1 	33360 (10/POC-005207) 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Pierres López, María Luisa e 2 máis 

Sobre os criterios seguidos pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda 
para a redacción da Orde do 22 de xuño de 2018, pola que se establecen as 
bases reguladoras para as axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal 
2018-2021 e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0338,  do 1 9.0 7.2018 

	

1.2 	33518 (10/POC-005244) 

Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Egerique Mosquera, Teresa e 8 máis 

Sobre o desenvolvemento do Plan de sendas de Galicia na comarca de 
Vigo 

Publicación da iniciativa, BOPG n.° 342, do 27.07.2018 

	

1.3 	33585 (10/POC-005260) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Sánchez García, Antón e 2 máis 

Sobre a concesión de subvencións segundo o establecido na Orde do 25 de 
abril de 2018 

Publicación da iniciativa, BOPG n.° 342, do 27.07.2018 

	

1.4 	33606 (1OIPOC-005266) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Quinteiro Araújo, Paula e 3 máis 

Sobre as condicións das axudas á mocidade para o alugamento de vivenda 
habitual e permanente 
Publicación dci iniciativa, BOPG n.° 342, do 27.07.2018 

	

1.5 	34037 (1OIPOC-005372) 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
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Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis 
Sobre a previsión do Goberno galego para facer efectiva a intermodalidade 
entre as estacións de trens e autobuses de Pontevedra 

Publicación dci iniciativa, BOPG n.° 350, do 03.09.2018 

	

1.6 	34637 (10/POC-005484) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 
Sobre as razóns polas que segue inoperante a base de helicópteros de 
Vilanova, no Barco de Valdeorras 
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0350,  do 03.09.2018 

Punto 2. Proposición non de Iei 

	

2.1 	3l189(1OIPNC-002518) 

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 
Sobre a elaboración e execución polo Goberno galego no ano 2018, en 
colaboración cos concellos de Pontevedra e Soutomaior, dun proxecto de 
conservación, mantemento, limpeza, iluminación e ordenación do contorno 
da ponte medieval de Ponte Sampaio, así como un proxecto integral de 
mellora da estrada PO-264 entre o cemiterio e esa ponte 
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0312,  do 30.05.2018 

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas á proposición 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 coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2018 

Jaime Castiñeira Broz 
Presidente da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 

Jaime Castiñeira Broz na data 06/09/2018 12:45:58 
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