
 
 

 
A Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG, da que vostede 
forma parte, reunirase o próximo día 31 de xaneiro de 2017, ás 16.00 horas, no pazo do 
Parlamento. 

 

A orde do día é a seguinte : 

 
Punto único. Preguntas orais en Comisión 
  
1.1 3147 (10/POC-000515) 
 Grupo Parlamentario de En Marea 
 Vázquez Verao, Paula 
 Sobre os datos referidos ao convenio de colaboración asinado pola Consellería do 

Medio Rural e Voz Audiovisual, S.A.U. para divulgar as políticas de prevención 
contra os incendios forestais e protección do monte na serie da TVG 
"Serramoura" 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 49, do 20.01.2017 
  
1.2 3166 (10/POC-000519) 
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 
 Sobre os datos referidos ao proceso de redacción dos principios xerais de 

programación e publicidade da CRTVG que está a levar a cabo o seu consello de 
administración para avanzar no desenvolvemento da Lei 9/2011, dos medios 
públicos de comunicación audiovisual de Galicia 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 49, do 20.01.2017 
  
1.3 3215 (10/POC-000528) 
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis 
 Sobre o estado de desenvolvemento do proxecto "Labovisión", creado pola 

CRTVG en decembro de 2012 para apoiar iniciativas innovadoras no ámbito da 
creación audiovisual, principalmente web, e as previsións do ente público 
respecto da posta en marcha dalgunha nova iniciativa para ese fin 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 49, do 20.01.2017 
  
1.4 3325 (10/POC-000557) 
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
 Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis 
 Sobre os datos referidos ás series promovidas pola TVG entre o sector 

audiovisual galego e emitidas no ente público que foron contratadas no mercado 
internacional nos últimos catro anos, e as medidas previstas pola CRTVG para 
apostar e apoiar a distribución internacional dos seus produtos audiovisuais 

 Publicación iniciativa vía urxencia, BOPG n.º 49, do 20.01.2017 



 
 

 
  
1.5 3343 (10/POC-000559) 
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e Blanco Rodríguez, Noela 
 Sobre os plans, os prazos e o orzamento estimado para o desenvolvemento do 

proceso de dixitalización do arquivo da CRTVG 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 52, do 25.01.2017 
  
1.6 3344 (10/POC-000560) 
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e Blanco Rodríguez, Noela 
 Sobre o custo total da construción dun edificio anexo á Redacción da TVG para o 

traslado provisional dos profesionais durante o desenvolvemento do proceso de 
dixitalización da RTVG, o calendario de traballo previsto e o destino futuro desas 
instalacións 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 52, do 25.01.2017 
  
O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 

 

Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2017 

 

 

Aurelio Alfonso Núñez Centeno 
Presidente da Comisión 

 


