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A Comisión 3a, Economía, Facenda e Orzamentos, da que vost [e forma parte,
reunirase o próximo día 31 de maio de 2018, ás 10:30 horas, no pazo c Parlamento.
A orde do día é a seguinte:

Punto 1.

Proposicións non de ¡ej

1.1

8261 (1OIPNC-000866)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego dunha es :ratexia proactiva
co fin de intermediar coas entidades bancarias para evitai o incremento do
peche de oficinas, en especial no medio rural, e garan ir unha correcta
atención financeira á poboación galega
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 109, do 03.05.2017

1.2

19690 (10/PNC-001602)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Sánchez García, Antón
Sobre a presentación pola Xunta de Galicia dun plan
problema do abuso na contratación temporal
Publicación da iniciativa, BOPG n.°211, do 15.11.2017

1.3

1.4

26113 (10/PNC-002009)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Ab
Sobre a presentación poio Goberno galego no Parlamento
proposta de aplicación dos fondos da Estratexia europea
Territorial Integrado para axudar a reverter a situaci
demográfica das comarcas galegas
Publicación dci iniciativa, BOPG n.° 264, do 21.02.2018
28912 (10/PNC-002285)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abc
Sobre a elaboración polo Goberno galego do estudo e a val
dos servizos prestados no ámbito local e financiad
mediante transferencias da Xunta de Galicia, co fin d
financiamento estable que garanta o seu axeitado
funcionarnento, así corno o incremento da contía da parti
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7602A e a realización dunha convocatoria pública de suhvcncións coa
total idade dos fondos
Publicación dci iniciativa, BOPG n.° 289, do 11.04.2018
1.5

30214 (1 0/PNC-002432)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Gobe
demandas que debe realizar ao Goberno central en relaci
fiscal das familias monoparentais
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 30], do 08.05.2018

galego e as
coa tributación

Punto 2. Dación de conta
2.1

Modificacións orzarnentarias
29670 (10/MOP-000020)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlament
Modificacións orzamentarias correspondentes ao mes de
Publicación, BOPG n.°296, do 25.04.2018

2.2

de 2018

Información IGAPE
30490 (10/IIGA-000007)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentan s
Información do IGAPE sobre a situación das operacin de crédito e
préstamo e a información sobre os avais vixente a 3 1 (le m rzo de 201 8
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 305, do 16.05.2018

2.3

Información sobre a disposición do Fondo (le Conti
29669 (1 0/IDFC-000003)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamen
Informe sobre a disposición do Fondo de continxei
correspondente ao primeiro trimestre de 2018
Publicación do informe, BOPG n.° 296, do 25.04.2018

2.4

Información de seguimento do Programa Estatístico 2016
10322 (10/PEA-000001)

(la sección 23
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Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentatias
Informe de seguimento do Programa Estatístico 2016
Publicación dolnforine de seguimento, BOPG u.° 133, ch 22.06.2017

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

O que ile comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria ú de
Santiago de Compostela, 23 de majo de 2018

Abel Fermín Losada Álvarez
Presidente da Comisión
Asinado dixitalmente por
Abel Fermín Losada Álvarez na data 23/05/2018 17:40:18

dita reunión.

