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PARLAMENTO 
DE GALICIA 

A Comisión 3', Economía, Facenda e Orzamentos, da que vostede forma parte, 
reunirase o próximo día 29 de xuño de 2018, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento. 

A orde do día é a seguinte : 

Punto 1. Preguntas 

31101 (10/P0C-004914) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Lago Peñas, José Manuel 

Sobre as razóns da diferenza existente entre as estimacións do Instituto 
Galego de Estatística e as do Instituto Nacional de Estatística referidas á 
taxa de variación do PIB de Galicia no período 2014-2016, os datos 
respecto disto e a existencia dalgún mecanismo de colaboración entre os 
dous organismos para ese fin, así como a fonte que utiliza a Xunta de 
Galicia para a elaboración do cadro macroeconómico dos orzamentos 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 309, do 23.05.2018 

Punto 2. Proposicións non de lei 

2.1 	4010 (10/PNC-000372) 

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 
Sobre a demanda polo Gobemo galego ao Goberno central da eliminación 
do imposto especial da electricidade e a rebaixa do IVE para abaratar a 
factura da enerxía eléctrica 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 57, do 01.02.2017 

2.2 	23035 (10/PNC-001846) 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis 
Sobre a presentación polo Gobemo galego, para o seu debate no 
Parlamento de Galicia durante o primeiro semestre de 2018, da posición da 
Xunta de Galicia nos eidos sinalados como prioritarios no documento 
titulado "Análise do impacto do "Brexit" en Galicia" 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°247, do 25.01.2018 

2.3 	25684 (10/PNC-001980) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín 
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia de polfticas destinadas á posta en 
marcha de políticas tendentes a evitar as desigualdades entre territorios e á 



PARLAMCNTo DÉ GALI 
RIEXISTRO XERAL SAÍDA 

2 5 XUÑ. 2018 

Núm.  q4/7-0  

PARLAMENTO 
DE GALICIA 

cohesión social 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 260, do 14.02.2018 

2.4 	31098 (10/PNC-002507) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Lago Peñas, José Manuel 

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación 
co cumprimento dos principios e actuacións da economía social polas 
cooperativas de traballo asociado 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 309, do 23.05.2018 

2.5 	31661 (10/PNC-002567) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis 
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dunha estratexia de emprego 
centrada nas mulleres e na xente moza, que permita evitar as desigualdades 
de xénero e idade 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 316, do 06.06.2018 

2.6 	32480 (10/PNC-002655) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Rodríguez Pérez, Moisés e 7 máis 
Sobre as demandas que debe realizar o Gobemo galego ao Gobemo central 
para o establecemento de beneficios fiscais para as persoas afectadas pola 
explosión de material pirotécnico na parroquia de Paramos, no concello de 
Tui. (Procedemento de urxencia) 
Publicación iniciativa carácter urxencia, BOPG n.° 323, do 20.06.2018 

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás proposicións non de lei ata seis 
horas antes do inicio da sesión, o 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, 25 de xuño de 2018 

Abel Fermín Losada Álvarez 
Presidente da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 25/06/2018 12:44:47 
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