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A Comisión 1a, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, da que 

vostede forma parte, reunirase o próximo día 5 de setembro de 2018, ás 10.30 horas, no 

pazo do Parlamento. 

A orde do día é a seguinte: 

Punto 1. Preguntas 

	

1.1 	33228 (1OIPOC-005 193) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Villares Naveira, Luis e 3 máis 
Sobre as razóns do asolagamento padecido nas dependencias do Arquivo 
Provincial da Coruña tras as as choivas rexistradas os días 30 de xuño e 1 
de xullo de 2018, a asunción de responsabilidades pola súa afección nun 
edificio construído recentemente e as previsións respecto da dotación dos 
medios necesarios para a recuperación dos documentos e a súa custodia 
ordinaria 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  338, do 19.07.2018 

	

1.2 	33237 (10/POC-005 194) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 

Rodil Fernández, Olalla e 5 máis 
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do estudo da posibilidade 
de abrir ao público as prazas de aparcamento do edificio multiusos 
propiedade da Xunta de Galicia na cidade de Lugo 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 338, do 19.07.2018 

	

1.3 	33347 (1OIPOC-005205) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Vilán Lorenzo, Patricia e 5 máis 
Sobre o posible carácter prioritario para o Goberno galego da atención 
psicolóxica ás vítimas de violencia machista nas dependencias xudiciais 
segundo o reflectido especificamente na Lei orgánica 1/2004, do 28 de 
decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, 
as razóns da temporalidade dos contratos asinados inicialmente para a 
prestación dese servizo e as previsións ao respecto 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°338, do 19.07.2018 
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1.4 	33837 (1O/POC-005310) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Prado del Río, Paula e 10 máis 
Sobre as medidas que está a desenvolver a Xunta de Galicia a prol do 
asociacionismo veciñal en Galicia 
Publicación iniciativa vía urxencia, BOPG n.° 344, do 01.08.2018 

Punto 2. Proposicións non de Iei 

	

2.1 	31576 (1OIPNC-002556) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis 

Sobre a recuperación pola Xunta de Galicia das negociacións coas 
organizacións sindicais para o establecemento dun acordo respecto das 
condicións laborais dos axentes forestais e medioarnbientais, así como a 
dotación nas relacións de postos de traballo de cada distrito forestal dos 
medios humanos necesarios para a investigación dos incendios forestais 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  316, do 06.06.2018 

	

2.2 	32303 (1OÍPNC-002631) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 

Sobre o cumprimento polo Gobemo galego do compromiso adquirido co 
Concello de Vigo para a remodelación das pistas de atletismo de Balaídos 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 323, do 20.06.2018 

	

2.3 	32347 (lO/PNC-002636) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Villares Naveira, Luis e 2 máis 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a 
reclasificación da categoría profesional de tradutor/traductora intérprete da 
Administración de xustiza do grupo III, categoría 52, e a súa inclusión 
dentro do grupo 1 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 323, do 20.06.2018 

	

2.4 	32913 (10/PNC-002692) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Prado del Río, Paula e 7 máis 
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Gobemo central da realización 
das modificacións necesarias na lexislación estatal para garantir a 
corresponsabilidade parental e as relacións familiares dos fillos con ambos 
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proxenitores nos casos de cesamento da convivencia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°331, do 04.07.2018 

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 lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018 

César Manuel Fernández Gil 

Presidente da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 

Cesar Manuel Fernández Gil, na data 31/08/2018 09:48:40 
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