
A Comisión 6a  Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, da que vostede forma parte, 
reunirase o próximo día 6 de setembro de 2018, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento. 

A orde do día é a seguinte: 

Punto único: Preguntas 

1.1 	32070 (1OIPOC-005052) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Casal Vidal, Francisco e Villares Naveira, Luis 
Sobre os datos referidos ao desenvolvemento da primeira fase do proxecto 
de compra pública precomercial no ámbito dos drones 

Publicación da iniciativa, BOPG n.°  319, do 13.06.2018 

1.2 	33215 (1OIPOC-005191) 

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 
Sobre as actuacións previstas poio Goberno galego para evitar que Galicia 
siga sendo un dos territorios do Estado onde os carburantes teñen os prezos 
máis altos, a avaliación que fai da aplicación e dos resultados do Decreto 
45/20 15, do 26 de marzo, así como da política impositiva que está a levar a 
cabo en materia de hidrocarburos, e a súa valoración respecto das medidas 
anunciadas polo Goberno central referidas ao imposto especial sobre 
hidrocarburos 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 338, do 19.07.2018 

1.3 	33272 (1OIPOC-005 199) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 

Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas pola Xunta de Galicia para 
procurar unha solución satisfactoria para o confito xerado a consecuencia 
do anuncio dun expediente de regulación de emprego extintivo e o peche 
da empresa Motorkar na zona de Ferrolterra, Eume e Ortegal, a avaliación 
das súas consecuencias para a clientela e o persoal, así como o 
desenvolvemento dalgunha mediación ao respecto 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 338, do 19.07.2018 

1.4 	33371 (1OIPOC-005209) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel 
Sobre a definición pola Xunta de Galicia dalgunha estratexia para o 
desenvolvemento da Axencia Galega da Industria Forestal, a súa opinión 
en relación coa atribución de todas as competencias da cadea forestal á 



/ 

Consellería de Economía, Emprego e Industria e o establecemento 
dalgunha vía de coordinación entre esta e a Consellería do Medio Rural 
para a posta en marcha e optimización dos recuros desa axencia, así como 
as uñas básicas establecidas ao respecto 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 338, do 19.07.2018 

1.5 	33510 (1OIPOC-005241) 

Grupo Parlamentario de En Marea 

Villares Naveira, Luis e 13 máis 
Sobre a actuación do Instituto de Consumo e Competencia no sistema de 
adquisición e financiamento de vehículos Opel realizado entre a 
concesionaria Motorkar Laraxe e Motorkar Ferrol e a financeira Cetelem, 
así como a posición dos consumidores no contrato de compravenda dos 
vehículos 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 342, do 27.07.2018 

1.6 	33667 (1OIPOC-005275) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín 
Sobre a situación na que se atopan os albergues para peregrinos ao longo 
do Camiño Francés e do Camiño Portugués 
Publicación da iniciativa, BOPG n,° 344, do 01.08.2018 

1.7 	33858 (10/POC-005320) 

Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Vázquez Domínguez, Sandra e 6 máis 
Sobre a política do Goberno galego en relación co apoio á 
internacionalización do tecido empresarial 
Publicación iniciativa vía urxencia, BOPG n.° 344, do 01.08.2018 

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

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018 

Cristina Isabel Romero Fernández 
Presidenta da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 

Cristina Isabel Romero Fernández na data 31/08/2018 9:46:38 
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