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A Comisión 8a, Pesca e Marisqueo, da que vostede forma parte, reunirase o próximo día
28 de xuño de 2018, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento.
A orde do día é a seguinte:

Punto 1. Comparecencia
1.1

7261 (l0/CPC-000010)
Da directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, por
petición propia, para informar sobre a evolución da xestión e ordenación
das frotas galegas que traballan no caladoiro cantábrico e noroeste e da súa
evolución en termos de descargas e facturación
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 96, do 05.04.2017

Punto 2. Preguntas
2.1

22465 (l0/POC-003661)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do proxecto de decreto de ordenación e funcionamento
do Servizo de Gardacostas de Galicia en relación coa libre designación de
determinados cargos dentro do servizo
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 242, do 18.01.2018

2.2

31123 (lO/POC-004918)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos datos da Enquisa de
poboación activa referidos á perda de persoas ocupadas, nomeadamente de
mulleres, no sector pesqueiro de Galicia entre o primeiro trimestre de 2017
e o primeiro trimestre de 2018, as actuacións previstas para reverter esa
situación e a súa opinión respecto da posible incidencia nela do baixo nivel
de execución orzamentaria que presenta no ano 2017 o programa 723A,
Competitividade e mellora da calidade da produción pesqueira e da
acuicultura
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 312, do 30.05.2018
2.3

31979 (l0/POC-005038)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 2 máis
Sobre as razóns de Portos de Galicia para retirar a pancarta instalada na
fachada da Confraría de Pescadores de Vilanova de Arousa para chamar á
participación na manifestación convocada para o día 10 de xuño en
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Santiago de Compostela en contra da explotación dunha mina no concello
de Touro, pola afección que tería na produtividade pesqueira e marisqueira
da ría de Arousa
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 319, do 13.06.2018
2.4

32182 (1O/POC-005062)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 7 máis
Sobre as razóns de Portos de Galicia para repintar a sinalización horizontal
que delimita a zona de tránsito peonil na Avenida da Mariña, na localidade
de Corme, no espazo utilizado como aparcadoiro no período estival ou no
caso de oficios relixiosos, así como as medidas previstas para evitar as
molestias e dificultades que podería ocasionar. (Procedemento de urxencia)
Publicación iniciativa vía urxencia, BOPG n.° 319, do 13.06.2018

O que he comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.
Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2018

Marta Rodríguez Arias
Presidenta da Comisión
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