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A Comisión 6a,  Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, da que vostede forma parte, 
reunirase o próximo día 18 de outubro de 2018, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento. 

A orde do día é a seguinte: 

Punto único. Proposicións non de lei 

1.1 	17411 (I0/PNC-001446) 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Losada Alvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel 
Sobre a posta en marcha pola Xunta de Galicia, en colaboración co Ceaga, 
dunha revisión do Plan estratéxico da automoción, no referido ás 
circunstancias vinculadas ás novas dinámicas que afectan o sector 
Publicación dci iniciativa, BOPG n. O  188, do 06.10.2017 

1.2 	36415 (10/PNC-002923) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Chao Pérez, Luca 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 
coa aplicación e redacción que presenta o Decreto 12/2017, do 26 de 
xaneiro, polo que se establece a ordenación de apartamentos turísticos, 
vivendas turísticas e vivendas de uso turístico na Comunidade Autónoma 
de Galicia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 358, do 19.09.2018 

1.3 	36433 (1OIPNC-002926) 

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central 
en relación co Real decreto 900/2015, así como as actuacións que debe 
levar a cabo para impulsar o autoconsumo e a autoxeración de enerxía en 
Galicia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 358, do 19.09,2018 

1.4 	36456 (10/PNC-002929) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Losada Alvarez, Abel Fermín e 3 máis 
Sobre a posición que debe manter a Xunta de Galicia en relación coa 
solicitude de modificación puntual do planeamento urbanístico na 
parroquia de Tarneiga, no concello de Mos, para a construción dun centro 
comercial 
Publicación da iniciativa, BOPG n°358, do 19.09.2018 

1.5 	36654 (10/PNC-002935) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
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Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 
Sobre o impulso poio Goberno galego da creación dunha mesa de 
negociación para tratar a concreción e os prazos de adaptación da central 
térmica de Meirarna aos requisitos exixidos na Directiva de emisións 
industriais, así corno a constitución dun grupo de traballo para a transición 
enerxética, para definir e deseñar a planificación para o modelo galego que 
se debe aplicar na vindeira década 
Publicación dci iniciativa, BOPG n. 0358,  do 19.09.2018 

	

1.6 	36829 (10/PNC-002967) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Rodrfguez Pérez, Moisés e 6 máis 
Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Ministerio de Fomento do inicio 
da redacción do proxecto de mellora da seguridade viana e da 
accesibilidade do tramo da estrada N-551, na intersección da N-550 e a 
ponte internacional de Tui, así corno a posta en valor desa ponte de acordo 
co seu carácter patrimonial e cultural 
Publicación (la iniciativa, BOPG n. 0362,  do 26.09.2018 

	

1.7 	37670 (10/PNC-003026) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Casal Vida!, Francisco 
Sobre a demanda do Goberno galego ao Ministerio de Transición 
Ecolóxica da realización das modificacións oportunas para posibilitar o 
ofrecemento do bono social por todas as empresas comercializadoras de 
electricidade 
Publicación cia iniciativa, BOPG n.° 365, do 03.10.2018 

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás proposicións non de lei ata seis 
horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento. 

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

Santiago de Compostela, 10 de outubro de 2018 

Cristina Isabel Romero Fernández 
Presidenta da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 

Cristina Isabel Romero Fernández na data 10/10/2018 14:01:28 
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