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A Comisión 6, Industria, Enenía, Comercio e Turismo, da que vostede forma parte, 
reunirase o próximo día 22 de novembro de 2018, ás 10.30 horas, no pazo do 
Parlamento. 

A orde do día  é a seguinte : 

Punto 1. Preguntas orais en Comisión 

1.1 
	

35258 (10/P0C-005567) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantirios, Noa e 5 máis 
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia para garantir a 
suficiencia do marco regulador e protector das verteduras de refugallos 
nucleares preto da costa galega, as garantías que ten da inexistencia de 
riscos para a saúde humana, o medio maririo e o tráfico marítimo, así como 
os informes solicitados respecto disto ao Gobemo central e a organismos 
europeos nos últimos cinco anos 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 353, do 06.09.2018 

1.2 	38347 (10/P0C-006040) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis 
Sobre o proxecto da Autoridade Portuaria de Vigo para usar os terreos da 
empresa Duchess e do cargadoiro de mineral de Rande como almacén de 
contedores, a opinión do Goberno galego referida á necesidade de 
desenvolver mecanismos de protección dese cargadoiro como elemento do 
patrimonio histórico industrial e o impacto dese proxecto para os 
habitantes da zona e a mobilidade dun núcleo urbano contiguo, así como o 
estudo da posibilidade de trasladar ese almacén a algún espazo de uso 
industrial da área urbana de Vigo 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 371, do 16.10.2018 

Punto 2. Proposicións non de lei en Comisión 

2.1 	37452 (10/PNC-003011) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel 
Sobre o desenvolvemento polo Gobemo galego dun plan de 
sistematización e transparencia na elaboración dos plans de inspección da 
Xunta de Galicia en materia de seguridade industrial, así como a 
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realización realización dun plan específico de inspeccións extraordinarias daquelas 
instalacións que terian presentado recorrentes problemas de seguridade 
industrial de calquera tipo 
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0 365, do 03.10.2018 

	

2.2 	38502 (10/PNC-003076) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Chao Pérez, Luca e Curia Bóveda, María de los Ángeles 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 
coa intervención desenvolvida pola Axencia de Turismo de Galicia nun 
tramo do Camifio Primitivo, entre os lugares de Vilardongo e Pedrafitelas, 
na Fonsagrada 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 371, do 16.10.2018 

	

2.3 	38811 (10/PNC-003112) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantifios, Noa e 5 máis 
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central 
respecto da orde definitiva para a tramitación referida aos suplementos 
territoriais en relación coas peaxes de acceso de enerxía eléctrica de 2013, 
os custos que se requiran para o cumprimento das sentenzas xudiciais na 
materia, así como o establecido nos artigos 16.4 e 17.6 da Lei 24/2013, do 
sector eléctrico 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 375, do 24.10.2018 

	

2.4 	39010 (10/PNC-003126) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 10 máis 
Sobre a continuación polo Goberno galego co afondamento na mellora e 
especialización da Vía da Prata como ruta preferente para os peregrinos a 
cabalo, a través do impulso, polo menos, dun albergue adaptado a esas 
características 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 375, do 24.10.2018 

	

2.5 	39114 (10/PNC-003137) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantifios, Noa e 5 máis 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir 
o mantemento dos centros produtivos e dos postos de traballo da empresa 
Alcoa en Galicia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 375, do 24.10.2018 
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2.6 	39124 (10/PNC-003138) 

Grupo Parlamentario de En Marea 
Casal Vidal, Francisco 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co 
anuncio de peche da factoría de Alcoa na Coruña, así como as demandas 
que debe realizar ao Ministerio de Transición Ecolóxica respecto da 
industria electrointensiva e a regulación do sector eléctrico 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 375, do 24.10.2018 

2.7 	39150 (10/PNC-003142) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín 
Sobre a remisión polo Goberno galego ao Parlamento de Galicia, con 
carácter trimestral, dun informe referido ás actuacións levadas a cabo para 
a celebración do Ano Xacobeo 2021 e aos investimentos necesarios nos 
Camiños de Santiago en peor estado de conservación 
Publicación da iniciativa, BOPG n." 378, do 31.10.2018 

2.8 	39528 (10/PNC-003174) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis 
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego á Dirección da 
empresa pública Navantia para manter a carga de traballo en obra civil do 
estaleiro de Fene 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 380, do 06.11.2018 

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 he comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2018 

Cristina Isabel Romero Fernández 

Presidenta da Comisión 

Asinado dixitalmente por: Cristina Isabel Romero Fernández, na data 
14/11/2018 14:11:10 
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