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A Comisión 8.a, Pesca e Marisqueo, da que vostede forma parte, reunirase o próximo 
día 23 de novembro de 2017, ás 10:30 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 co 
Proxecto de lei de Portos de Galicia (10/PL-000005, doc. núm. 14376) 

Punto 2. Preguntas 

2.1 	12793 (10/P0C-002173) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Pazos Couriago, José Alberto e 6 máis 
Sobre a valoración do Goberno galego da xuntanza mantida polo presidente 
de Portos de Galicia cos grupos políticos, profesionais e sociais de 
Redondela para abordar a problemática do porto de Cesantes 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 157, do 03.08.2017 

2.2 	16610 (10/P0C-002881) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José 
Sobre a realización polo Goberno galego dalgún estudo en relación coa 
caída que rexistran as capturas de sardiria entre os anos 2006 e 2016, as 
súas causas e as medidas previstas para reverter esa tendencia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 177, do 19.09.2017 

2.3 	19028 (10/P0C-003132) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio 
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para evitar a 
contaminación do mar a consecuencia da vaga de incendios rexistrada a 
mediados de outubro de 2017 no litoral galego, así como as súas previsións 
respecto da activación do Plan territorial de continxencias por 
contaminación mariria accidental de Galicia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 199, do 24.10.2017 

2.4 	19638 (10/P0C-003217) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis 
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para resolver o problema 
das frotas do cerco e do xeito ante a escaseza de sardiria 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 207, do 08.11.2017 
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O que Ile comunico para o seu coriecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 

Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2017 

Marta Rodríguez Arias 
Presidenta da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 

Marta Rodríguez Arias na data 15/11/2017 13:55:58 
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