
ACTA
Nº 42 Ano 2014.

En Santiago de Compostela, previa convocatoria, reúnese o Comité de Seguridade e
Saúde Intercentros na sala de xuntas D,  no Edificio Administrativo de San Caetano
sendo as 10,10 horas do día 24 de setembro 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 Suárez Fernández D.X. Avaliación e Reforma   4.54.67

REPRESENTANTES DOS TRABALLADORES  

Nome                                                               Organización Sindical              Teléfono        

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

Jose Carlos Rocha Arrue UGT 698-163-636

Pablo Rama Remuiñán CSI-F 881-542-850

Mª Xosé Crespo Hermida CIG 607-995-385

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

Laborais, e o seu antecesor no posto Jose Manuel Tanoira Picallo, e Jose Acuña Vilas,

por Mugatra, e o seu antecesor no posto, Carlo Alberto Berto.

Esta xuntanza do Comité, ten carácter extraordinario, porque con ela celébranse
os 10 anos de funcionamento deste órgano de participación, en materia de prevención de
riscos laborais. Na xuntanza tamén está presente, en representación da Consellería de
Presidencia, Admón. Públicas e Xustiza, o Vicesecretario da mesma, Joaquín Macho
Canales. Asimesmo foron invitados tódolos Presidentes dos Comités de Seguridade e
Saúde Laboral do ámbito deste Intercentros, acudindo: 

• Ascensión Labella Lozano, Presidenta do Comité de Seguridade e Saúde Laboral da
Consellería do Medio Rural e do Mar (ámbito Medio Rural).

• Carlos Gómez Martínez, Presidente do Comité de Seguridade e Saúde Laboral da
Consellería do Medio Rural  e do Mar (ámbito Mar) y Presidente do Comité de



Seguridade e Saúde Laboral do persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra
Incendios Forestais.

• Jose  Antonio  Domínguez  Varela,  Presidente  do  Comité de  Seguridade  e  Saúde
Laboral da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.

• Jose Manuel Rozas Bello, Presidente do Comité de Seguridade e Saúde Laboral do
edificio administrativo de Lugo.

1- Presentación da xuntanza:

O Presidente  dálle  a  palabra  a  Joaquín  Macho  Canales,  quen  no  nome  da
Consellería  de Presidencia,  AAPP e  Xustiza,  órgano  responsable  da  prevención  de
riscos  laborais  do  persoal  da  Xunta  de  Galicia,  manifesta  a  súa  ledicia  por  esta
celebración, que confirma que cando todas as partes traballan no mesmo sentido, é
posible  acadar  obxectivos,  coma  este,  que  pretende  mellorar  as  condicións  de
seguridade e saúde dos nosos compañeiros e compañeiras. Expresa o seu desexo de que
poidamos seguir  celebrando novos,  10º  cabodanos,  no funcionamento deste  Comité
Intercentros.

2.-  Exposición  e  debate  sobre  os  10  anos  de  existencia  deste  Comité
Intercentros:

 
Seguidamente  o  Secretario,  fai  unha presentación  a  través  dun breve  Power

Point, preparado para a ocasión, sobre o camiño andado neste tempo. Aproveitándose
varias das imaxes con gráficos e datos expostas, para facer un debate de lembranza do
realizado nestes anos, sobre materias coma a evolución da siniestralidade laboral, as
avaliacións de riscos laborais feitas e a vixiancia da saúde levada a cabo.

3.- Informe coas conclusións obtidas e clausura da xuntanza.

O Presidente  aproveitando  o  debate  habido  sobre  a  última  das  presentación
expostas, na que faise unha proposta sobre conclusións cara o traballo futuro, recolle
coma desexo principal  dos compoñentes o de mellorar a implantación das medidas
correctoras,  que  reduzan  os  riscos  laborais.  Tamén  comenta  que  para  obter  este
obxectivo é preciso formar e informar mais eficazmente os responsables dos diferentes
centros de traballo, conquerir maior participación do persoal no deseño dos seus postos
e  na  consecución  de  mellores  ambientes  laborais,  e  por  último  que  as  persoas
integrantes  deste  dispositivo  preventivo,  entre  elas  os  compoñentes  do  comité
intercentros, poñamos mais esforzo e imaxinación para facer frente os retos presentes e
futuros.

Levántase a sesión sendo as 12, h.

V° B° O PRESIDENTE Vº Bº O SECRETARIO

EMILIO DE LA IGLESIA LEMA EDUARDO FREIRE POUSA


