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A Comisión 6.a, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, da que vostede forma parte,
reunirase o próximo día 23 de novembro de 2017, ás 16:00 horas, no pazo do
Parlamento.
A orde do día é a seguinte :

Punto 1. Elaboración do ditame á vista do Informe da Ponencia en relación coa
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. Proposicións non de lei
2.1

17832 (10/PNC-001463)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as demandas que debe realizar a Xunta de Galicia á SEPI en relación
coas saídas e entradas de novo persoal previstas no futuro plan industrial de
Navantia para Ferrol e Fene
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 188, do 06.10.2017

2.2

18211 (10/PNC-001484)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación
coas solicitudes de autorización presentadas por Gas Galicia para a
execución do proxecto de substitución do gas propano nos barrios ferroláns
de Caranza e Esteiro e o pechamento das instalacións da planta da
urbanización de Caranza, así como a garantía dos dereitos das persoas
consumidoras dese gas en Ferrol
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 191, do 11.10.2017

2.3

19700 (10/PNC-001603)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a realización pola Xunta de Galicia, en colaboración coas
organizacións profesionais do sector, dunha diagnose das consecuencias e
do impacto no turismo galego da vaga de incendios forestais rexistrada no
ano 2017, así como a elaboración de propostas para paliar os seus posibles
efectos
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 211, do 15.11.2017
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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 coriecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.
Santiago de Compostela, 20 de novembro de 2017

Cristina Isabel Romero Fernández
Presidenta da Comisión
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