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PARLAMENTO DE GALICIA 
REXISTRO XERAL SAIDA 

Núm. 	é2 ‘z 

PARLAMENTO 
DE GALICIA 

A Comisión 6.a, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, da que vostede forma parte, 
reunirase o próximo día 15 de decembro de 2017, ás 10:30 horas, no pazo do 
Parlamento. 

A orde do día é a seguinte : 

Punto único. Preguntas 

1 
	

12767 (10/P0C-002161) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel 
Sobre as actuacións da Consellería de Economía, Emprego e Industria 
destinadas a promover a seguridade industrial en Galicia desde o ano 2015 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 157, do 03.08.2017 

2 
	

14907 (10/P0C-002732) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos resultados da 
aplicación do Real decreto 900/2015, polo que se regula o autoconsumo de 
enerxía eléctrica, a demanda que vai realizar ao Goberno central e as 
actuacións que vai levar a cabo ao respecto 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 170, do 06.09.2017 

3 	18993 (10/P0C-003124) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis 
Sobre a posición da Xunta de Galicia en relación coa pretensión de Gas 
Natural de desmantelar a instalación de almacenaxe de GLP na 
urbanización da Barcala, no concello de Cambre, así como as medidas que 
vai adoptar respecto da veciñanza afectada 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 199, do 24.10.2017 

4 	19531 (10/P0C-003206) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Casal Vidal, Francisco e 4 máis 
Sobre as cesións de dereitos mineiros levadas a cabo desde o ano 1986 
para a mina situada nos concellos de Touro e do Pino, os informes e 
ditames elaborados pola Xunta de Galicia para a súa autorización e a 
exixencia aos sucesivos propietarios do compromiso de desenvolver as 
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actuacións ambientais previstas no seu peche nese ano, así como as 
actividades desenvolvidas nela desde esa data e os datos referidos ás 
análises e controis das augas realizados por Augas de Galicia nos ríos 
Brandelos, Tribas, Pucheiras, Portapego e Lañas 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 207, do 08.11.2017 

5 	20095 (10/P0C-003272) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel 

Sobre a opinión do Gobemo galego referida aos resultados das medidas 
desenvolvidas para evitar o continuo incremento dos prezos dos 
combustibles en Galicia, o estudo dalgunha nova vía de actuación e as súas 
previsións en relación co establecemento dalgún novo mecanismo de 
control ao respecto ou mellora dos existentes 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 215, do 22.11.2017 

6 	20441 (10/P0C-003312) 

Grupo Parlamentario de En Marea 
Casal Vidal, Francisco e Rodríguez Estévez, David 

Sobre a información do Gobemo galego respecto do inicio por Red 
Eléctrica de España dos traballos de desmantelamento da antiga liña de 
220 kV Trives-Aparecida e a recuperación ambiental das zonas afectadas, 
así como o alcance que van ter 

Publicación asignación nova Comisión, BOPG n.° 220, do 30.11.2017 

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

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2017 

Cristina Isabel Romero Fernández 
Presidenta da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 12/12/2017 10:24:23 
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