
PARLAMENTO DE GALICIA 
REXISTRO XERAL SMOA 

06 NOV. 2018 
PARLAMENTO 	 J 

DE GALICIA 	Núm . 371W49  

A Comisión la, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, da que 
vostede forma parte, reunirase o próximo día 14 de novembro de 2018, ás 10:30 horas, 
no pazo do Parlamento. 

A orde do día  é a seguinte : 

Punto 1. Preguntas 

1.1 
	

34143 (10/P0C-005420) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis 
Sobre a anulación xudicial da licenza de actividade e obra da empresa de 
pirotecnia La Gallega, de Tui 
Publicación da iniciativa, BOPG n." 350, do 03.09.2018 

1.2 	37719 (10/P0C-005953) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Santos Queiruga, Carmen 
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a dotación do Centro 
Galego de Desenvolvemento Integral, Cegadi, do equipamento necesario 
para ofertar terapias de rehabilitación, mantemento e promoción da 
autonomía, como fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia ou 
neuropsicoloxía 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 365, do 03.10.2018 

1.3 	39029 (10/P0C-006124) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da continuidade dos 
grupos de emerxencia supramunicipal, o asinamento dos convenios para o 
seu financiamento e funcionamento e a introdución dalgún cambio nestes, 
así como a súa opinión referida á situación laboral e salarial destes grupos 
e a avaliación que fai da súa dotación de medios materiais 
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0 375, do 24.10.2018 

Punto 2. Proposicións non de lei 

2.1 	30982 (10/PNC-002493) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Santos Queiruga, Carmen 
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Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego de plans de formación no 
respecto aos dereitos humanos dirixidos ao persoal funcionario 
autonómico, en especial aos que levan a cabo o seu labor con persoas ao 
límite da exclusión social, así como a realización nos centros educativos de 
cursos específicos de formación na materia 
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0 309, do 23.05.2018 

2.2 	37543 (10/PNC-003014) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis 
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coas actuacións da 
actual familia titular do pazo de Meirás para evitar a súa devolución ao 
patrimonio publico, así como a actuación que debe levar a cabo o Gobemo 
central para ese fin 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 365, do 03.10.2018 

2.3 	37816 (10/PNC-003036) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis 

Sobre o establecemento por parte do Gobemo galego, en coordinación coa 
Fegamp, dun plan de dotación de servizos de socorrismo acuático que lles 
garanta cada tempada aos concellos unha dotación de efectivos conforme 
criterios homologados 
Publicación da iniciativa, BOPG n." 368, do 10.10.2018 

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás proposicións non de lei ata seis 
horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento. 

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

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2018 

César Manuel Fernández Gil 
Presidente da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 
César Manuel Fernández Gil na data 06/11/2018 18:10:16 
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