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A Comisión 4a,  Educación e Cultura, da que vostede forma parte, reunirase o próximo 
día 7 de xuño de 2018, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento. 

A orde do día é a seguinte: 

Punto 1. Comparecencia 

1.1 	30489 (10/CPC-000052) 
Do Sr. secretario xeral de política lingüística, por petición propia, para 
informar sobre a análise das accions de fomento dos lazos culturais e 
lingüísticos de Galicia co mundo da lusofonía, ao abeiro da Lei 1/2014 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  302, do 09.05.2018 

Punto 2. Preguntas 

2.1 	28705 (1OIPOC-004608) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 
Sobre as razóns da demora do Goberno galego no traslado ao Parlamento 
de Galicia da información solicitada por un grupo parlamentario respecto 
do pazo de Meirás, da familia propietaria e da Fundación Francisco Franco 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°289, do 11.04.2018 

2.2 	29895 (lO/POC-004758) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Losada Alvarez, Abel Fermín e 3 máis 
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia das actuacións 
que se van levar a cabo para paliar as deficiencias e carencias que presenta 
o Centro de Educación Primaria Altamira, de Salceda de Caselas, as súas 
intencións respecto da execución dalgunha actuación posterior para 
resolver definitivamente os problemas existentes, así como a avaliación da 
posibilidade de construír a medio prazo un novo centro nese concello 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 300, do 04.05.2018 

2.3 	30781 (lO/POC-004872) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Cuña Bóveda, María de los Angeles e Chao Pérez, Luca 
Sobre as razóns dos cambios anunciados na programación da CRTVG, en 
concreto no referido ao número de horas da programación infantil en 
galego e, en particular, do Xabarín Club, da eliminación das ðesconexións 
locais dos servizos informativos, así como os criterios seguidos para 
suspender a emisión do programa Diario Cultural disgregando os seus 
contidos 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 306, do 18.05.2018 
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O que ile comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 

Santiago de Compostela, 29 de majo de 2018 

Antonio Mouriño Villar 
Presidente da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 

Antonio Mouriño Villar na data 29/05/2018 12:20:01 
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