
ACTA
Nº 41 Ano 2014.

En Santiago de Compostela, previa convocatoria, reúnese o Comité de Seguridade e
Saúde Intercentros na sala de xuntas E,  no Edificio Administrativo de San Caetano
sendo as 11,10 horas do día 20 de xuño de 2014, tratándose os diferentes puntos da
Orde do Día.

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DA EMPRESA:

Nome                                                               Posto                                             Teléfono        

Emilio J. de la Iglesia Lema S.X. Presidencia 4.42.03 

Ignacio Garrote Freire                         D.X.Traballo e Economía S. 4.47.71

Laura Suarez Fernandez D.X. Avaliación e Reforma   4.54.67

Victor Gallego Vincent D.X. Función Pública            4.52.35

REPRESENTANTES DOS TRABALLADORES  

Nome                                                               Organización Sindical              Teléfono        

Eduardo Freire Pousa CC.OO. 660-040-056

Angeles Iglesias Bellón UGT 4.59.88

Pablo Rama Remuiñán CSI-F 881-542-850

Jesús Perez Balirac CIG 607-995-385

Asisten  asímesmo  Pablo  Diaz  Vazquez,  polo  Servizo  de  Prevención  de  Riscos

Laborais e Jose Acuña Vilas, por Mugatra.

Previo o comezo da reunión, os representantes das Dirección Xerais de Función
Pública e de Traballo e Economía Social,  conforme foron requiridos,  comunican os
nomes das persoas que os substituen en caso de ausencia: Ruben Plaza Martinez e Mª
Jesus Garcia Seoane, respectivamente.

1- Lectura e aprobación da última acta:

Acordase por unanimidade aprobar a acta da anterior xuntanza.

 



2.- Criterios utilizados para a investigación de accidentes laborais:
 
Pablo Diaz desenvolve a proposta escrita presentada, manifestando que se fixo

conforme as consideracións que sinala o Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no
Traballo.  CIG solicita  que se  faga unha maior  concreción dos  supostos relativos  a
repetitividade, nos accidentes considerados coma leves. A Admón. acepta e precisará
mais, cando e como se da dita repetitividade. 

A parte sindical require, que conforme a regulación, avísese ós delegados ou
delegadas de prevención cando existan accidentes laborais moi graves ou mortais. Tras
un pequeno debate sobor de coma levar adiante esta actuación, debido a multiplicidade
de consellerías, centros e delegados, acórdase que o Servizo de Prevención porase en
contacto,  cando  sucedan  ese  tipo  de  accidentes  de  traballo,  con  cada  un  dos
representantes  sindicais  deste  Comité  Intercentros, que  serán  os  que  trasladen  dita
información os delegados ou delegadas de prevención, do ámbito correspondente.

3.- Vixianza da saúde no persoal das Escolas Infantís, pola aplicación do
Decreto 329/2005 da Xunta de Galicia.

 O representante de Mugatra manifesta que nos recoñecementos médicos que se
realizan o persoal, xa se contemplan os requisitos de saúde esixidos para o persoal que
presta  servizos  nestes  centros.  Ambalas  partes  coinciden  en  que  de  existir  algún
problema, éste debe ser debatido no seo do Comité de Seguridade e Saúde Laboral da
Consellería de Traballo e Benestar, o que pertencen os centros e persoal afectados. 

4.- Proposta sobre a determinación dos traballos ó exterior a realizar, cando
existen condicións climatolóxicas moi desfavorables.

A Admón. manifesta que para facer un procedemento, ten que ter coñecemento
dos postos afectados por estas condicións, así coma os posibles traballos a cuberto que
as  persoas  que  ocupan  ditos  postos  poderían  realizar.  Acórdase  remitir  escritos  ós
Secretarios Xerais das diferentes consellerías para que trasladen esta información, e
unha vez recibida poder elaborar o procedemento correspondente.

5.-  Celebración  Xuntanza  Extraordinaria  deste  Comité,  polo  seu  10º
aniversario, o próximo 24 de setembro de 2.014.

O  Secretario  do  Comité  informa  desta  celebración,  na  que  propón  estén
presentes os responsables da Vicepresidencia e  Consellería de Presidencia,  Admón.
Públicas e Xustiza, en materia de prevención de riscos laborais, así coma cada un dos
Presidentes dos Comités de Seguridade e Saúde Laboral do ámbito de Función Pública e
Xustiza. Asimesmo invítarase os anteriores responsables do Servizo de Prevención e de
Mugatra,  Jose Manuel Tanoira e Carlo Alberto Berto, respectivamente. Na xuntanza
farase un repaso do acontecido nestes dez anos, e dos retos que haberá que abordar no
futuro.

6.- Rogos e Preguntas.-

CIG  solicita  que  se  realicen  controis  específicos  as  persoas  que  padecen
enfermidades graves. A Admón resposta que dita situación xa figura dentro da vixiancia
da saúde que se realiza,  en todo caso o traballador ou traballadora interesado pode



remitir solicitude para a avaliación do seu estado físico, no caso de precisar a adaptación
do seu posto de traballo.

CIG solicita que se realicen mais cursos de primeiros auxilios, co obxecto de
refrescar  as  cuestións  aprendidas  nos  mesmos.   A  Admón.  manifesta  que  na
programación deste ano faranse 4 edicións destes cursos para o persoal funcionario, e
que ademais outras actividades formativas contan dentro da sua realización, cun módulo
de primeiros auxilios.

UGT solicita que na próxima memoria de actividades preventivas se faga constar
o número de certificados de inaptitude para o posto ou de aptitude con restriccións,
desglosandoo por consellerías e postos de traballo. A Administración manifesta que así
o fara.

UGT solicita información sobre o motivo de que dous traballadores de baixa, da
comarca de Arousa, foron remitidos por Mútua Gallega, para ser atendidos a Vigo. A
Administración respostara, unha vez poñase en contacto coa mútua.

O Servizo de Prevención de Riscos Laborais solicita da parte sindical que se dé
publicidade da rede de centros os que teñen que acudir os traballadores ou traballadoras,
que  sufran un accidente de traballo ou unha enfermidade profesional, así coma do talón
de solicitude de asistencia sanitaria, que deben presentar. Tamen solicita que se informe
sobre  o  cambio  no  centro   sanitario  de  Ourense,  onde  levaranse  adiante  os
recoñecementos médicos.  A parte sindical manifesta que dáralle dita publicidade.

Levántase a sesión sendo as 11,25 h.

V° B° O PRESIDENTE Vº Bº O SECRETARIO

EMILIO DE LA IGLESIA LEMA EDUARDO FREIRE POUSA


