
PARLAMENTO DE GAUCÍA 
REXSïpO XERAL SADA 

Núm 

A Comisión 7,  Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, da que vostede forma 
parte, reunirase o próximo día 20 de abril de 2018, ás 10.30 horas, no pazo do 
Parlamento. 

A orde do día é a seguinte: 

Punto 1. Proposicións non de Iei 

1.1 	28492 (10IPNC-002244) 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis 

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación 
coa expansión ao concello de Muxía da praga de couza guatemalteca da 
pataca 

Publicación da iniciativa, BOPG n.°287, do 04.04.2018 

1.2 	28591 (10/PNC-002254) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Rodríguez Estévez, David e 2 máis 

Sobre a contratación pola Xunta de Galicia de xeito exclusivo para a loita 
contra o lume ao persoal das brigadas helitransportadas do Servizo de 
Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais, así como a garantía 
do transporte polos helicópteros unicamente a ese persoal 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  287, do 04.04.2018 

1.3 	28598 (1OIPNC-002256) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Rodríguez Estévez, David e 2 máis 

Sobre a información pola Xunta de Galicia respecto do avance da praga de 
couza guatemalteca e das medidas previstas para a súa erradicación no 
concello de Muxía e na Costa da Morte, así como das medidas adoptadas, 
dos seus efectos e das axudas concedidas a particulares e produtores 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 287, do 04.04.2018 

1.4 	28611 (1OIPNC-002257) 

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis 



PÅRLAMr.NTO D GLCA 
REXSTRO XERAL SADA 

LR. 

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 
coa prevención dos incendios forestais nas zonas próximas aos núcleos 
rurais e vivendas habitadas 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  289, do 11.04.2018 

	

1.5 	28699 (1O/PNC-002262) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación 
coa retirada dos montes veciñais en man común conveniados da madeira 
afectada e queimada poios incendios forestais 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 289, do 11.04.2018 

	

1.6 	28951 (1O/PNC-002289) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Balseiros Guinarte, Silvestre José e 6 máis 
Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia da figura das agrupacións 
de defensa contra os incendios forestais, reflectidas na normativa vixente 
na materia. (Procedemento de urxencia) 

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 16 1.2 do Regulamento. 

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

Santiago de Compostela, 13 de abril de 2018 

Moisés Blanco Paradelo 

Presidente da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 
Moisés Blanco Paradelo, na data 13/04/2018 14:25:15 
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