
 
 

 
A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, da que vostede forma parte, 
reunirase o próximo día 12 de decembro de 2018, ás 10:30 horas, no pazo do 
Parlamento. 
 
A orde do día é a seguinte : 
 
 

Punto único: Preguntas orais 
  
1.1 37876 (10/POC-005970) 
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
 Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín 
 Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa baixada en Galicia 

das pernoctacións en hoteis durante os meses de xuño, xullo e agosto de 
2018 con respecto ao ano 2017 e ás comunidades autónomas de Cantabria, 
Asturias e País Vasco, así como a baixada neses meses do número de 
viaxeiros, fronte ao aumento no conxunto de España, as súas previsións en 
materia de turismo para os vindeiros meses e as actuacións e campañas 
específicas que vai desenvolver para reverter esta situación 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018 
  
1.2 38761 (10/POC-006084) 
 Grupo Parlamentario de En Marea 
 Casal Vidal, Francisco 
 Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para evitar as 

consecuencias económicas que está a ter para os fogares galegos a falta de 
información para elixir o contrato e a tarifa de enerxía eléctrica más 
axeitados 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 375, do 24.10.2018 
  
1.3 38807 (10/POC-006092) 
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
 Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel 
 Sobre o coñecemento polo Goberno galego das dificultades que están a 

atravesar determinados sectores industriais de Galicia, a existencia 
dalgunha avaliación ao respecto e a presentación pola Xunta de Galicia 
dalgunha proposta na Conferencia Sectorial de Industria convocada polo 
Goberno central, que conta cun fondo de 870 millóns de euros para a 
reindustrialización, así como os principais ámbitos de actuación propostos 
en termos de política territorial 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 375, do 24.10.2018 
  



 
 

 
1.4 38814 (10/POC-006094) 
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 
 Sobre as previsións do Goberno galego referidas á demanda ao Goberno 

central da asunción das contías precisas para o cumprimento das sentenzas 
xudiciais relativas aos suplementos territoriais en relación coas peaxes de 
acceso de enerxía eléctrica de 2013, o estado dos recursos legais 
presentados pola Xunta de Galicia e da negociación política co Goberno 
central ao respecto, así como as actuacións que vai levar a cabo diante da 
vulneración das competencias galegas en materia de tributación e as súas 
intencións en relación coa modificación da súa política fiscal no que atinxe 
á produción de enerxía 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 375, do 24.10.2018 
  
1.5 39810 (10/POC-006215) 
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
 Antón Vilasánchez, María Ángeles e 6 máis 
 Sobre as medidas que vai levar a cabo a Axencia Galega de Industrias 

Forestais para paliar o déficit de formación dos profesionais do sector 
forestal 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 383, do 14.11.2018 
  
1.6 40762 (10/POC-006364) 
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 
 Sobre o coñecemento e a valoración do Goberno galego en relación coa 

situación da empresa Isowat, situada no polígono da Grela, na Coruña, as 
actuacións levadas a cabo ou previstas para o mantemento da súa 
actividade e dos seus postos de traballo, así como a avaliación que fai da 
situación do sector industrial na cidade e na comarca da Coruña, e as 
actuacións desenvolvidas para o seu fortalecemento 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 391, do 29.11.2018 
  
1.7 40782 (10/POC-006370) 
 Grupo Parlamentario de En Marea 
 Casal Vidal, Francisco 
 Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para corrixir 

os datos da sinistralidade no sector industrial de Galicia, as súas previsións 
referidas ao desenvolvemento de normativas concretas e actualizadas que 
posibiliten unhas inspeccións e controis de seguridade efectivos e as razóns 
da demora na creación do Consello Interdepartamental de Seguridade 
previsto no Decreto 1/2015, do 12 de febreiro, así como a súa opinión 



 
 

 
respecto dos criterios seguidos para a certificación polas compañías de 
control de seguridade 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 391, do 29.11.2018 
  
 
O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 
 
Santiago de Compostela, 3 de decembro de 2018 
 

 
 

 
 

Cristina Isabel Romero Fernández 
Presidenta da Comisión 
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