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A Comisión 6a  Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, 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 único: Proposicións non de Iei 

1.1 	 17109 (10/PNC-001423) 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel 
Sobre a consignación polo Goberno galego para o ano 2018 das partidas 
orzamentarias suficientes para axilizar o desenvolvemento da oferta de 
chan industrial, o establecemento dun calendario pechado de posta á 
disposición das empresas do chan industrial da Plisan, así como a remisión 
ao Parlamento de Galicia de informes trimestrais en relación co estado de 
execución das obras 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 182, do 27.09.2017 

1.2 	31897 (10/PNC-002591) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Chao Pérez, Luca 

Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego dun plan específico contra 
a estacionalidade do turismo 

Publicación da iniciativa, BOPG n.° 319, do 13.06.2018 

1.3 	32092 (10/PNC-002616) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o 
relanzamento e a consolidación da Feira do Moble da Estada como evento 
de referencia do sector do moble e da madeira e o impulso da cidade do 
moble, así como a aprobación, no ano 2018, dun plan estratéxico do sector 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  323, do 20.06.2018 

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

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2018 

Cristina Isabel Romero Fernández 
Presidenta da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 

Cristina Isabel Romero Fernández na data 20/06/2018 18:30:29 
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