
PAFLAMENTO DE GALK 
REXISTRO XERAL S/JDA 

A Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG, da que 
vostede forma parte, reunirase o próximo día 23 de marzo de 2018, ás 10.30 horas, no 
pazo do Parlamento. 

A orde do día é a seguinte: 

Punto 1. Comparecencia en Comisión 

	

1.1 	27737 (10/CPC-000043) 
Grupo Parlamentario de En Marea 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 

Do director xeral da CRTVG, por petición do G. P. de En Marea, do G. P. 
dos Socialistas de Galicia e do G. P. do Bloque Nacionalista Galego, para 
que informe sobre o presunto acoso realizado a una actriz polo director dun 
programa 

Publicación da iniciativa, BOPG n.° 276, do 14.03.2018 

Punto 2. Preguntas orais en Comisión 

	

2.1 	27557 (10/POC-004455) 

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis 

Sobre o tratamento informativo dado pola televisión pública de Galicia á 
publicación do libro titulado "Un pazo. Un caudillo. Un espolio, arredor 
do Pazo de Meirás 

Publicación da iniciativa, BOPG n,° 277, do 15.03.2018 

	

2.2 	26022 (10/POC-004254) 
Grupo Parlamentario de En Marea 

Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Vázquez Verao, Paula 

Sobre a incidencia na visibilidade e audibilidade das mulleres nos medios 
de comunicación públicos de Galicia da entrada en vigor do Decreto 
lexislativo 2/20 15, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido 
das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, así como as actuacións levadas a cabo pola CRTVG ao respecto 
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0264,  do 21.02.2018 
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2.3 	26704 (IOIPOC-004345) 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Blanco Rodríguez, Noela 
Sobre o novo cadro de persoal aprobado polos órganos reitores da CRTVG 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  268, do 28.02.2018 

	

2.4 	27592 (1OIPOC-004460) 

Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis 
Sobre a relación de producións audiovisuais da CRTVG cuxos dereitos de 
emisión foron mercados recentemente por outras televisións nacionais e 
internacionais, así como as previsións da compañía referidas ao 
establecemento de novas colaboracións con outras televisións en materia 
de produción de películas, series ou documentais 

Publicación da iniciativa, BOPG n.°277, do 15.03.2018 

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

Santiago de Compostela, 19 de marzo de 2018 

Aurelio Alfonso Núñez Centeno 

Presidente da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 

Aurelio Alfonso Núñez Centeno, na data 19/03/2018 
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