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24 SET. 2018 

PARLAMENTO 
DE GALICIA 	Núm. 	 

A Comisión 3', Economía, Facenda e Orzamentos, da que vostede forma parte, 
reunirase o próximo día 28 de setembro de 2018, ás 10:30 horas, no pazo do 
Parlamento. 

A orde do día é a seguinte : 

Punto 1. Preguntas 

34661 (10/P0C-005493) 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis 

Sobre as previsións do Goberno galego para impulsar as medidas 
lexislativas e administrativas precisas para regular a actividade de lobby no 
ámbito da Xunta de Galicia e do seu sector público instrumental 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 350, do 03.09.2018 

Punto 2. Proposicións non de lei 

2.1 	31064 (10/PNC-002500) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis 

Sobre o despregamento pola Xunta de Galicia da banda larga de última 
xeración á totalidade da poboación galega no ano 2018 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 309, do 23.05.2018 

2.2 	31122 (10/PNC-002511) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín 
Sobre a elaboración polo Goberno galego e remisión ao Parlamento de 
Galicia do balance de seguimento correspondente ao exercicio 2017 do 
Plan estratéxico de Galicia 2015-2020, coa inserción nel dun informe 
referido á participación social e as conclusións do comité de seguimento 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 312, do 30.05.2018 

2.3 	33391 (10/PNC-002737) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Torregrosa Sañudo, Julia e Lago Peñas, José Manuel 

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co 
impacto que vai ter no futuro a automatización no mercado laboral 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 338, do 19.07.2018 



 

PARLAMENT5-151-atiréiik 
REXISTRO xERAL s'AÍDA 

2 4 SET. 2018 

Núm. 

PARLAMENTO 
DE GALICIA 

 

    

	

2.4 	35216 (10/PNC-002840) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 
Sobre o incremento polo Goberno galego da contía destinada de xeito 
específico á prevención, tratamento e loita contra a violencia machista ata 
chegar, cando menos, ao 1% do total no Proxecto de lei de orzamentos 
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 352, do 05.09.2018 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 358, do 19.09.2018 

	

2.5 	35455 (10/PNC-002858) 

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 
Sobre a realización polo Goberno galego dunha avaliación do impacto en 
Galicia da aplicación do Código de boas prácticas bancarias, así como a 
demanda ao Goberno central das modificacións lexislativas oportunas para 
regular unha moratoria para as persoas que non poden afrontar o 
pagamento da súa hipoteca e a dación en pagamento da súa vivenda 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 354, do 12.09.2018 

	

2.6 	35857 (10/PNC-002877) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis 
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do 
establecemento dun mecanismo de revalorización das pensións que 
garanta, cando menos, o mantemento do seu poder adquisitivo 
Publicación da iniciativa, BOPG ,z.°354, do 12.09.2018 

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 Ile comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 

Santiago de Compostela, 24 de setembro de 2018 

Abel Fermín Losada Álvarez 
Presidente da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 24/09/2018 12:51:28 
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