A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, da que vostede forma parte,
reunirase o próximo día 21 de xaneiro de 2019, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento.
A orde do día é a seguinte :
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Punto único. Proposicións non de lei
1

39516 (10/PNC-003171)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas
que debe realizar ao Goberno central en relación coas condicións de acceso
de Galicia aos recursos económicos dispoñibles para as comarcas mineiras
do Estado e a súa inclusión no novo marco para unha transición xusta e un
desenvolvemento sustentable desas comarcas, así como as achegas do Plan
do carbón 2006-2012 que lles corresponden ás bisbarras das Pontes e de
Cerceda
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 380, do 06.11.2018

2

39639 (10/PNC-003184)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as
demandas que debe realizar ao Goberno central en relación coas intencións
de Alcoa de pechar as súas factorías da Coruña e de Avilés
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 383, do 14.11.2018

3

39973 (10/PNC-003217)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda
que debe realizar ao Ministerio de Industria e Turismo en relación coa
situación na que se atopa a empresa Isowat Made, do grupo Invertaresa,
asentada no polígono de Agrela, na Coruña
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 383, do 14.11.2018

4

40008 (10/PNC-003221)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para
minimizar o impacto que vai ter o "Brexit" para as empresas galegas,
nomeadamente para as pemes
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018
5

40224 (10/PNC-003248)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda
que debe realizar ao Goberno central para garantir o mantemento dos
centros produtivos e dos postos de traballo de Alcoa en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018

6

40266 (10/PNC-003254)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co
sector naval de Ferrol e a súa industria auxiliar
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás proposicións non de lei ata seis
horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.
Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2019
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Cristina Isabel Romero Fernández
Presidenta da Comisión
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