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A Comisión 7a  Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, da 	vostede forma 
parte, reunirase o próximo día 8 de xuño de 2018, ás 10.30 1 

	
no pazo do 

Parlamento. 

A orde do día é a seguinte: 

Punto 1. Preguntas orais 

1.1 	23343 (1OIPOC-003871) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David 

Sobre as medidas que está a levar a cabo a Xunta de Gal cia para o control 
da poboación da "Vespa velutina" ou tártago asiático, plan de trampeo 
que vai desenvolver no ano 2018 e a partida orzamentar a existente para a 
loita contra esta especie, así como as liñas de invesi gación abertas e 
previstas para ese fin e os acordos adoptados pola Comis 5n de seguimento 
ao respecto 
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0247,  do 25.01.2018 

1.2 	24536 (l0/POC-004107) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis 
Sobre os datos referidos ás accións formativas impartid Ls na campaña de 
2017 aos distintos colectivos do Servizo de Prevención Defensa Contra 
Incendios Forestais, e en particular as relativas aos lumes de última 
xeración 
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0256,  do 08.02.2018 

1.3 	26905 (10/POC-004366) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis 
Sobre a publicación e as conclusións do informe presenta o no Consello da 
Xunta de Galicia levado a cabo o día 1 de febreiro de 201 8 en relación cos 
convenios de colaboración asinados no ano 2017 pol Consellería do 
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Medio Rural con trinta e cinco concellos galegos para a adquisición de 
tractores e apeiros para traballos de prevención dos incerdios forestais, así 
como os datos e as previsións ao respecto para o ano 201 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 272, do 07.03.2018 

1.4 	28962 (10/POC-004648) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
González Vázquez, José e 7 máis 
Sobre as medidas que se están a adoptar nos concellos 
para evitar a extensión da praga de couza guatemalt 
especial ás zonas altamente produtivas da comarca de Be 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  293, do 18.04.2018 

Costa da Morte 
da pataca, en 

	

1.5 	29548 (10/POC-004719) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis 
Sobre o prazo previsto poio Goberno galego para trr ;ladar ás persoas 
afectadas a información necesaria en relación co procesc de concentración 
parcelaria decretado no ano 2000 no concello de Catoir i, os atrancos que 
ocasionaron a súa interrupción, así como o investiment levado a cabo e 
previsto para a súa execución e as actuacións que vai d senvo1ver para o 
seu remate 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 297, do 26.04.2018 

	

1.6 	29660 (1OIPOC-004733) 

Grupo Parlamentario de En Marea 
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula 
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á re zación dalgunha 
xuntanza cos representantes dos axentes forestais e mcc )ambientais para 
reabrir as negociacións e cumprir os acordos acadados 
Publicación dci iniciativa, BOPG n.°297, do 26.04.2018 

1.7 	31084 (1OIPOC-004911) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis 
Sobre a valoración e as previsións da Consellería do M 
da conversión, na proposta de modificación do PXOI 
Curtis, da totalidade do solo rústico de especial protecc 
gran parte do solo rústico de protección forestal e 
protección ordinaria 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 309, do 23.05.2018 

Rural respecto 
do Concello de 
ì agropecuaria e 
solo rústico de 
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O que ile comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á 
	

reunión 

Santiago de Compostela, 4 de xuño de 2014 

Moisés Blanco Paradelo 

Presidente da Comisión 

Asinado dixitalmente por: Moisés Blanco Paradelo, na data 
13:30:29 

/06/2018 
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