
30 OUT. 2017 

PARLAMENTO DE GALIC A 
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PARLAMENTO 
DE GALICIA 

A Comisión 6.a, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, da que vostede forma parte, 
reunirase o próximo día 3 de novembro de 2017, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento. 

A orde do día  é a seguinte : 

Punto 1. Designación da Ponencia encargada de elaborar o informe sobre a 
Proposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de medidas para garantir a 
enerxía como servizo público e contra a pobreza enerxética.(doc. núm. 37326, 
09/PPLI-000013) 

Punto 2. Preguntas orais 

2.1 	15031 (10/P0C-002740) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 
Sobre a valoración e as actuacións previstas polo Goberno galego en 
relación coas actuacións levadas a cabo polas compañías distribuidoras de 
electricidade para xestionaren as incidencias e repararen os danos 
producidos durante o temporal rexistrado en Galicia nos primeiros días de 
febreiro de 2017 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 175, do 14.09.2017 

2.2 	16873 (10/P0C-002910) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Vázquez Verao, Paula e 5 máis 
Sobre os informes emitidos polos departamentos da Xunta de Galicia 
consultados en relación co novo megaproxecto mineiro de Touro, a 
omisión do problema das drenaxes ácidas da mina nel e a súa posible 
incidencia na viabilidade ambiental do proxecto 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°183, do 28.09.2017 

2.3 	17264 (10/P0C-002948) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín 
Sobre o número de vivendas de uso turístico existentes en cada un dos 
concellos de Galicia dende a entrada en vigor do Decreto 12/2017, así 
como a posición do Goberno galego en relación co recurso contencioso- 
administrativo presentado ao respecto pola Comisión Nacional dos 
Mercados e a Competencia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 188, do 06.10.2017 

2.4 	17729 (10/P0C-002996) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
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Casal Vida!, Francisco 
Sobre a posta en marcha pola Xunta de Galicia dalgunha estratexia ou 
actuación para a elaboración do estudo de impacto medioambiental para o 
dique seco de Navantia en Caranza e a súa información respecto da data de 
inicio das negociacións para o remate do plan industrial, o seu remate 
definitivo, a publicación e a posta en marcha, así como o orzamento 
necesario para o seu desenvolvemento 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 188, do 06.10.2017 

2.5 	18019 (10/P0C-003018) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis 
Sobre o balance que fai a Xunta de Galicia en relación coas seis edicións 
do Encontro de Artesanía Tradicional e Popular de Galicia, Corazón de 
Artesanía, levadas a cabo nos Pendellos de Agolada, na provincia de 
Pontevedra, os datos ao respecto e os resultados das enquisas de 
satisfacción dos participantes 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 188, do 06.10.2017 

2.6 	18991 (10/P0C-003123) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín 
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non participar no Fairway (Fórum 
do Camifio de Santiago) 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 199, do 24.10.2017 

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

Santiago de Compostela, 30 de outubro de 2017 

Cristina Isabel Romero Fernández 
Presidenta da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 

Cristina Isabel Romero Fernández na data 30/10/2017 17:53:44 
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