
PARLAMENTO DE GALICIA 

REXISTRO XERAL SAIDA 

   

PARLAMENTO 
DE GALICIA 

02 MIL 2018 

 

Núm. 	 

A Comisión 6', Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, da que vostede forma parte, 
reunirase o próximo día 6 de xullo de 2018, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento. 

A orde do día  é a seguinte : 

Punto 1. Comparecencia 

1.1 
	

32547 (10/CPC-000057) 
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias 
Da directora da Axencia Galega de Innovación, por petición propia, para 
informar das actuacións postas en marcha pola Xunta de Galicia para o 
impulso e utilización da compra pública innovadora como oportunidade 
para o tecido empresarial galego e a mellora dos servizos públicos 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 329, do 29.06.2018 

Punto 2. Preguntas 

2.1 	26874 (10/P0C-004364) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín 
Sobre as razóns polas que se declarou deserto por segunda vez o concurso 
convocado para a explotación do complexo do Monte do Gozo e, se é o 
caso, o prazo e o procedemento previsto para a convocatoria dun novo 
concurso para ese fin 
Publicación da iniciativa, BOPG n.' 272, do 07.03.2018 

2.2 	29320 (10/P0C-004693) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para o 
cumprimento do acordo parlamentario do 9 de outubro de 2017 referido aos 
problemas de cobertura telefónica e de conexión á Internet da veciñanza do 
concello de Cartelle, así como ao desenvolvemento do Plan de banda larga 
de Galicia 2020, o prazo previsto para o arranxo das zonas de sombra que 
permanecen nese concello e as conversas mantidas ao respecto 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 293, do 18.04.2018 

2.3 	30985 (10/P0C-004895) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis 
Sobre a renovación polo Goberno galego no ano 2018 do convenio coa 
Deputación Provincial de Ourense para a apertura ao público da piscina da 
Consellería de Economía e Industria situada no Parque Tecnolóxico de 
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Galicia, ou, se é o caso, as razóns para non facelo, as actuacións levadas a 
cabo no último ano para adaptar ese espazo á normativa vixente e a 
realización do estudo económico para o acondicionamento da súa zona 
deportiva, así como o orzamento que vai destinar para ese fin 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 309, do 23.05.2018 

2.4 	32070 (10/P0C-005052) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Casal Vida!, Francisco e Villares Naveira, Luis 
Sobre os datos referidos ao desenvolvemento da primeira fase do proxecto 
de compra pública precomercial no ámbito dos drones 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 319, do 13.06.2018 

Punto 3. Proposicións non de lei 

3.1 	27988 (10/PNC-002186) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Casal Vidal, Francisco 
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do estudo dunha 
baixada do IVE da enerxía eléctrica para as potencias e consumos 
establecidos como imprescindibles 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 280, do 21.03.2018 

3.2 	30298 (10/PNC-002436) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 
coas deficiencias e carencias que presenta en materia de sinalización e 
seguridade o Camiño de Santiago ao seu paso por Seixalbo, na provincia de 
Ourense 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 301, do 08.05.2018 

3.3 	31961 (10/PNC-002598) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Blanco Paradelo, Moisés e 12 máis 
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia, coa participación do sector, de 
plans de innovación específicos para o desenvolvemento de novos usos da 
madeira, novos materiais de base biolóxica e de aplicación do deseño que 
contribúan a mellorar a valorización dos produtos da industria forestal 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 319, do 13.06.2018 

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, 2 de xullo de 2018 

Cristina Isabel Romero Fernández 
Presidenta da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 

Cristina Isabel Romero Fernández na data 02/07/2018 13:55:05 
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