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A Comisión 1.8, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, da que 
vostede forma parte, reunirase o próximo día 22 de setembro de 2017, ás 10:30 horas, 
no pazo do Parlamento. 

A orde do día  é a seguinte 

Punto 1. Preguntas 

1.1 
	

12777 (10/P0C-002166) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis 
Sobre o compromiso do Goberno galego para demandar ao Goberno do 
Estado a inclusión das asociacións ecoloxistas e das ONG ambientais 
dentro dos suxeitos con dereito a xustiza gratuíta 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 157, do 03.08.2017 

1.2 	13173 (10/P0C-002298) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Prado del Río, Paula e 7 máis 
Sobre a data e o investimento previsto para contar cun proxecto de 
habilitación do edificio do antigo centro de saúde de Tui co fin de situar 
nunha sede única os tres xulgados de primeira instancia e instrucción 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 159, do 07.08.2017 

1.3 	14328 (10/P0C-002645) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Villares Naveira, Luis e 13 máis 
Sobre o concurso público convocado para a xestión da limpeza dos 
edificios administrativos, publicado no BOE con data do 25 de xullo de 
2017 e no DOUE do 19 de xullo de 2017 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 167, do 01.09.2017 

1.4 	14348 (10/P0C-002650) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Santos Queiruga, Carmen e Villares Naveira, Luis 
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Sobre a recente xurisprudencia no eido contencioso-administrativo que lles 
recoñece aos funcionarios interinos o dereito a percibir unha 
indemnización polo tempo traballado, e as medidas que ten previsto 
adoptar a Xunta de Galicia en relación con esta situación 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 167, do 01.09.2017 

1.5 	15397 (10/P0C-002792) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 
Sobre a autorización e a colaboración prestada pola Xunta de Galicia para 
a realización dunha tourada o día 3 de setembro de 2017 no concello de 
Moraña, no marco da romaría cabalar, a súa opinión en relación coa 
promoción deste tipo de espectáculos, así como a asistencia de persoas 
menores de idade a ese evento 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 175, do 14.09.2017 

Punto 2. Proposición non de lei 

2.1 	7007 (10/PNC-000713) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis 
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Gobemo galego en relación co 
acceso das pemes aos contratos públicos autonómicos, en concreto, no 
sector dos servizos de limpeza de edificios e locais 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 92, do 29.03.2017 

2.2 	13655 (10/PNC-001276) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis 
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante a 
Corporación da Radio e Televisión Española para garantir a presenza da 
lingua galega nos informativos de Televisión Española e os investimentos 
da Corporación da Radio e Televisión Española dirixidos á produción de 
cinema e series en galego 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 166, do 31.08.2017 

2.3 	15102 (10/PNC-001322) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Villares Naveira, Luis e 2 máis 
Sobre as demandas que debe realizar o Gobemo galego ao Gobemo central 
en relación co financiamento do nomeamento de xuíces substitutos para o 
resto do ano 2017 co fin de atender as situacións de saturación máis 
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urxentes e aquelas que teñan impacto específico na loita contra a violencia 
de xénero, e en concreto para os xulgados de violencia de Vigo e A 
Coruña, así como para o nomeamento de persoal funcionario de reforzo 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 174, do 13.09.2017 

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

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2017 

César Manuel Fernández Gil 

Presidente da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 

César Manuel Fernández Gil na data 18/09/2017 11:20:23 
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