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Iui 

A Comisión 5,  Sanidade, Política Social e Emprego, da que vostede forma parte, 
reunirase o próximo día 11 de decembro de 2018, ás 10.30 horas, no pazo do 
Parlamento. 

A orde do día é a seguinte: 

Punto 1. Comparecencia 

1.1 	41168 (10/CPC-000085) 
Da Sra. secretaria xeral de Emprego, por petición propia, para informar das 
medidas en favor da economía social en Galicia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  394, do 05.12.2018 

Punto 2. Preguntas 

2.1 	35424 (10/POC-005633) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis 
Sobre os prexuízos que lles están a ocasionar aos pacientes e aos 
profesionais do centro de saúde de Cambados as decisións do Goberno 
galego de non substituír os permisos e as vacacións do persoal, así como de 
pechar o centro en horario de tarde durante o verán, e as súas previsións 
respecto da garantía da presenza de equipos completos de profesionais en 
todas as quendas do punto de atención continuada 
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0353,  do 06.09.2018 

2.2 	40260 (10/POC-006278) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Solla Fernández, Eva 
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da posible incidencia na 
calidade asistencial do Centro de Saúde de Aldán do número de cartillas 
que terán que asumir os pediatras que quedan trala desaparición dunha 
praza, así como as actuacións previstas ao respecto 
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0387,  do 22.11.2018 

2.3 	40587 (10/POC-006335) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
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Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela 
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación das persoas 
que padecen fibromialxia e sensibilidade química múltiple, as súas 
previsións referidas á oferta aos profesionais do Sergas de maiores 
posibilidades de formación en enfermidades do espectro da dor e a súa 
opinión en relación coa necesidade de mellorar as posibilidades 
asistenciais que se ofrecen ás persoas que padecen ese tipo de 
enfermidades no sistema sanitario público de Galicia, así como a 
suficiencia da partida orzamentaria consignada para o ano 2019 para a 
investigación sanitaria 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°391, do 29.11.2018 

O que ile comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 

Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2018 

Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez 

Presidenta da Comisión 
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