
PARLAMENTO DE GALCA 
REXSTRO XERAL SAÍDA 

5 DUT. 2017 

Núm.......5f/Ç 

A Comisión 3.,  Economía, Facenda e Orzamentos, da que vostede forma parte, 
reunirase o próximo día 11 de outubro de 2017, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento. 

A orde do día é a seguinte: 

Punto 1. Comparecencia 

1.1 	17363 (10/CPC-000031) 
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias 
Da Sra. directora da Axencia Tributaria, por petición propia, para informar 
sobre a programación levada a cabo por esta dirección ao longo do ano 
2017 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  182, do 27.09.2017 

Punto 2. Proposicións non de Iei en comisión 

2.1 	7603 (1OIPNC-000789) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis 
Sobre a creación da Oficina Orzamentaria do Parlamento de Galicia e as 
actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir a 
transparencia nas súas actuacións, os investimentos realizados e os 
resultados obtidos, así como facilitar o acceso da cidadanía a esta 
información nas diferentes páxinas webs institucionais 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 100, do 19.04.2017 

2.2 	10130 (10/PNC-001049) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 
Sobre a demanda poio Goberno galego ao Goberno central do incremento 
dos servizos de correos no medio rural de Galicia, así como o 
financiamento do Servizo Postal Universal, a recuperación dos empregos e 
da capacidade salarial recortados no sector dende o ano 2010 e a 
eliminación da taxa de reposición para os vindeiros anos 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 128, do 14.06.2017 



2.3 	16616 (1OÍPNC-001393) 

Grupo Parlamentario de En Marea 
Villares Naveira, Luis e 13 máis 
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 
coa decisión de vender o Banco Popular Pastor ao Banco de Santander por 
un euro e a defensa das persoas investidoras e usuarias afectadas 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  178, do 20.09.2017 

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, 5 de outubro de 2017 

Abel Fermín Losada Álvarez 

Presidente da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 05/10/2017 10:36:26 
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