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A Comisión P, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, da que 
vostede forma parte, reunirase o próximo día 20 de febreiro de 2019, ás 10:30 horas, no 
pazo do Parlamento. 

A orde do día é a seguinte : 

Punto 1. Comparecencia 

1.1 
	

45891 (10/CPC-000097) 

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias 

Da directora da Escola Galega da Administración Pública, por petición 
propia, para informar sobre o Plan de formación da Escola para o ano 2019 

Publicación da iniciativa, BOPG n.° 430, do 13.02.2019 

Punto 2. Preguntas 

2.1 	42402 (10/P0C-006633) 

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 

Sobre a valoración da multa da Comisión Nacional dos Mercados e a 
Competencia (CNMC) a once empresas do sector da informática por actuar 
como un cártel na subministración de servizos ás administracións e os 
contratos, concepto e cantidades que a Xunta de Galicia puidera ter asinado 
con elas 

Publicación da iniciativa, BOPG n.° 411, do 15.01.2019 

2.2 	44177 (10/P0C-007077) 

Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Moreira Ferro, Jacobo e 6 máis 

Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia para o 
cumprimento do Acordo parlamentario do 16 de xurio de 2017 referido á 
centralización dos procesos selectivos de policías locais 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 422, do 30.01.2019 

Punto 3. Proposicións non de lei 

3.1 	2863 (10/PNC-000285) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Díaz Villoslada, Juan Manuel e Vilán Lorenzo, Patricia 
Sobre os mecanismos que debe establecer a Xunta de Galicia para que o 
presidente da Xunta de Galicia dea persoalmente conta diante do Pleno do 
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Parlamento das súas viaxes institucionais ao exterior 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°43, do 12.01.2017 

3.2 	40175 (10/PNC-003243) 

Grupo Parlamentario de En Marea 

Villares Naveira, Luis e Santos Queiruga, Carmen 

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central 
en relación coa revisión da Lei de Demarcación e de Planta Xudicial co fin 
de ampliar o número de xulgados exclusivos en materia de violencia sobre 
a muller, o incremento de especialización na materia no resto dos xulgados 
e o impulso da especialización por agrupación de varios partidos xudiciais 
lindeiros 

Publicación da iniciativa, BOPG n.° 386, do 21.11.2018 

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

Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2019 

César Manuel Fernández Gil 
Presidente da Comisión 
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