
ACTA
Nº 50 Ano 2016.

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 10,15 horas do día 29 de setembro de 2016, tratándose os diferentes puntos da
Orde do Día.

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DA EMPRESA:

Posto                                                 

S.X. Presidencia

D.X. Avaliación e Reforma 

S.X. Emprego

REPRESENTANTES DOS TRABALLADORES  

Organización Sindical      

CIG

CSI-F

CC.OO.

UGT

Asisten ademais o  Servizo de Prevención de Riscos Laborais, e dous representantes

do servizo de prevención alleo Mugatra.

1.- Lectura e aprobación da última acta:

Acórdase por unanimidade aprobar a acta da anterior xuntanza.

2.- Debate sobre os datos de sinistralidade laboral do primeiro semestre
deste ano. 

O Servizo de Prevención presenta un avance de datos, en concreto, unha folla
con catro gráficos, sobre as accidentes de traballo habidos ata o día 15 de setembro
pasado. Salientando nos mesmos que o número é semellante ó do ano pasado, e as tres
principais características séguense a dar:  O maior número de accidentes ocorren na
Consellería de Política Social, son sobreesforzos e pásanlle a mulleres. CIG manifesta
que as medidas correctoras son ineficientes, e a CSIF que a causa fundamental é que
non se mellora na organización do traballo. Acórdase remitir escrito as dúas consellerías
con maior sinistralidade, a xa dita de Política Social e a de Medio Rural,  para que
informen sobre as medidas que están tomando para reducir esta elevada sinistralidade.



3.- Problemática na retirada de niños de avespa velutina.

A CSIF coma propoñente deste punto manifesta que en realidade o debate e
sobre dúas cuestións, unha o dos niños de avespa, e outra o traslado de animais mortos.
En canto o primeiro manifesta que na retira de niños, a meirande parte do persoal vai
sen  formación,  epis… e  ademais  coa  utilización  de  medios  externos,  coma  grúas,
escadas… que non están corréctamente avaliados, nin teñen formación sobre o seu uso.
Con respecto o traslado de animais mortos, iste faise no interior do propio vehículo, sen
dispositivos  de  anclaxe,  sen  epis  e  sen  facer  despois  unha  correcta  limpeza  ou
desinfección. O Técnico do Servizo de Prevención informa que as tarefas de campo das
que se está a falar están avaliadas e que existen protocolos utilizables en ámbalas dúas
actividades, que por suposto poden ser mellorados, pero que contemplan  a utilización
de mascarillas con filtro, non de papel, o traslado dos animais en remolque…A maiores
CSIF comenta que hai traballadores con risco de alerxia por picaduras, polo que ábrese
un debate sobre os kids de productos antipicadura.  UGT solicita que se adapten os
botiquíns do persoal de campo das consellerías en cuestión, para dar protección ante o
risco de picaduras. O Servizo de Prevención, valora que ten que cumprir a cadea de frío,
e o mais idóneo é ter un por demarcación forestal ou centro de traballo. CIG fai unha
chamada de atención sobre o risco que a retirada de niños ten para a poboación, e sobre
a necesidade de ter un maior número de traballadores designados para esta actuación. A
vista de que as cuestións de seguridade relativas a este punto, afectan tanto o persoal da
Consellería de Medio Rural coma o da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio,  CCOO  propón  unha  reunión  conxunta  dos  Comités  de  Seguridade  de
ambalas  duas  consellerías.  O  Presidente  manifesta  que  fará  unha  xestión  antes  os
responsables  destas  consellerías,  para  ter  unha  xuntanza  con  eles  e  trasladarlle  as
cuestións expostas.

4.- Información sobre a situación a dia de hoxe, das pólizas de seguro dos
vehículos oficiais.

O Presidente informa que seguese na folla de ruta prevista, que tenta que exista
unha homoxeneización de todalas pólizas de seguro existentes. En concreto, desde o
último  ano  todas  a  contratacións  de  vehículos  por  renting,  xa  levan  unha  póliza
semellante  a  xeral  que existe na Consellería  de Facenda.  Ademais  os vehículos de
propiedade que non están  na póliza  xeral,  e  rematan o  prazo  de cobertura noutros
seguros, a que faiselles nova,  xa é coas condicións da devandita póliza xeral.

5.- Rogos e preguntas:

UGT pregunta cando a Administración vai traer a sua proposta de nova estrutura
dos Comités de Seguridade. O Presidente informa de que farase na próxima xuntanza.

UGT solicita que a Administración presente un listado de postos para que poida
facerse realidade a segunda actividade, non so do persoal contraincendios, senon tamen
dos traballadores ou traballadoras con certificado de non apto para o posto, ou apto con
restriccións. A Administración manifesta que dará traslado desta cuestión a Función
Pública, xa que o seu representante, hoxe non puido vir.

CIG  pregunta  se  os  médicos  de  Mugatra  que  prestan  servizo  non  centros
administrativos,  teñen  a  especialidade  de  medicina  no  traballo.  O  responsable  de
Mugatra manifesta que ditos profesionais non teñen esa especialidade, pero que están
habilitados para realizar os recoñecementos médicos, que son revisados, cada un deles,



por un médico especialista en medicina do traballo que é o que firma o certificado de
aptitude médico laboral, quen ten o seu posto nas dependencias centrais da empresa en
Vigo.

 
Levántase a sesión, sendo as 12,30 h.


