
ACTA
Nº 51 Ano 2016.

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 21 de decembro de 2016, tratándose os diferentes puntos da
Orde do Día.

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DA EMPRESA:

Posto                                                 

S.X. Presidencia

D.X. Avaliación e Reforma

REPRESENTANTES DOS TRABALLADORES  

Organización Sindical        Teléfono        

CIG

CSI-F

CC.OO.

Asisten ademais o Servizo de Prevención de Riscos Laborais, e un representante do

servizo de prevención alleo Mugatra.

Comézase a reunión polo punto 2, para que as persoas invitadas interveñan e
despois marchen.

2.-  Traslado aos responsables  das Consellerías de Medio  Rural  e  Medio
Ambiente  e  Ordenación  do  Territorio,  das  conclusións  deste  Comité,  sobre  a
problemática na retirada de niños de avespa velutina:

Asisten unha representante por Mº Rural, e outra por Mº Ambiente, que escoitan
as conclusións expostas por CSIF, central sindical que propuxo este punto para o seu
debate no Comité. Infórmaselles das deficiencias no relativo á formación do persoal,
uso  de  produtos  químicos,  estado  dos  vehículos  ou  falla  de  epis  e  botiquíns.  Os
representantes da Administración toman nota destas conclusións, e manifestan a súa
preocupación por estas cuestións, e o seu interese en mellorar ditos apartados. A parte
sindical exponlles que os Comités de Seguridade de ámbalas dúas consellerías levan
moito tempo sen reunirse, 8 meses Mº Rural e case ano e medio Mº Ambiente, e é
nestes  Comités  onde  deben  tratarse  as  cuestións  referenciadas.  Os  representantes
presentes  manifestan  a  sua intención  de convocar  estes comités,  inda que expoñen
diversos  atrancos  para  facelo,  que  desde  a  parte  sindical  considerase  facilmente
salvables.

Seguidamente abandonan a xuntanza ditos representantes, e polo Secretario dáse
conta da ausencia da persoa integrante deste Comité en representación da Secretaría



Xeral de Emprego, dado que non puido acudir por non haber sido designada de forma
oficial. Tamén o Secretario da conta da presencia dun asesor do representante da CSIF,
en principio para o punto 2, pero que dito representante entende que pode estar presente
en todolos puntos da orde do día. Esta opinión, segundo o Secretario, non se atinxe o
establecido no artigo 4.5.4 do Regulamento de funcionamento deste Comité. Tras un
pequeno debate consíntese en que dito asesor esté presente en todala xuntanza, e que na
próxima reuníón do Comité haxa un punto adicado a modificar o Regulamento, para
evitar estas diferencias de interpretación no artigo citado, e en calqueira outro que se
considere.
 

1.- Lectura e aprobación da última acta:

Acórdase por unanimidade aprobar a acta da anterior xuntanza.

3.-  Presentación  e  debate  do  programa  das  actividades  preventivas  a
realizar  no  2.017,  pola  Administración  Xeral  da  Xunta  de  Galicia.  Para  unha
mellor articulación da mesma, iste realizarase por apartados:

a)Xestión da Prevención b) Avaliación de riscos
c) Medidas de emerxencia d) Vixiancia da saúde
e) Formación f) Participación sindical

A Administración comeza a súa exposición e sobre o primeiro punto non hai
intervencións. 

No relativo as avaliacións de riscos, engádese que faranse tódolos centros de
Amtega, inda que non figuren na relación. CIG manifesta que pasaralle directamente un
listado de centros o Servizo de Prevención, para que sexan avaliados, e solicita que a
coordinación de actividades preventivas, sobre todo con traballadores doutras empresas,
en centros desta Administración, sexa unha realidade. CSIF solicita que na relación
facilitada tamén conste a data da última avaliación, se a houbera, quen a pide e porque.
A Administración  manifesta  que  así  farao.  CCOO pregunta  en  que  vai  consistir  a
reforma estrutural do Edificio de San Caetano. O Presidente informa de que durante os
anos 2.017 e 2.018 arranxarase a fachada e a cuberta do edificio, e cambiaranse as
fiestras, cun dobre obxectivo de mantemento e aforro enerxético. Tamén solicita que se
avalíen as casillas do persoal de conservación das estradas. CSIF expón a problemática
existente para poder avaliar o Centro Ictioxénico de Sobrado, ante a ausencia do seu
responsable.

No apartado de medidas de emerxencia, non hai intervencións relevantes.
No relativo a vixilancia da saúde, CIG volta a mencionar as deficiencias nos

recoñecementos médicos en Pontevedra, e a non realización de probas reflectidas no
protocolo médico correspondente. CCOO considera que neste apartado deberá incluírse
tamén as outras actividades que vanse realizar coma adaptacións de postos, avaliacións
de postos por  prestacións de risco por  embarazo ou lactación,  que inda non estean
realizadas, recoñecementos para determinar continxencias profesionais ou  para acordar
a  prórroga  do  servizo  activo.  A Administración  manifesta  que  faranse  constar  no
programa.

Neste intre e sendo as 13,20 h. abandonan a xuntanza o asesor da CSIF e o
Presidente do Comité, que pasa a ser substituído polo xefe do Servizo de Prevención.

Con respecto a formación, CCOO solicita un curso para o persoal auxiliar de
autopsias e outro para o persoal de limpeza de edificios. A Administración manifesta



que  xa  está  traballando  no  primeiro,  e  para  o  segundo  terase  que  contar  coa
colaboración dos responsables das consellerías afectadas.

Sobor da participación, CCOO propón que figure que no 2.017 intentarase asinar
un novo acordo de conformación dos Comités de Seguridade e Saúde Laboral,  que
substitúa o actual, que non está funcionando axeitadamente. A Administración manifesta
que farao constar no programa.

4.- Rogos e preguntas:

CIG pide que os delegados e delegadas de prevención nomeados, poidan asistir a
visitas técnicas de avaliación, independentemente da súa consellería de pertenza, en
substitución doutros delegados ou delegadas que ese día non poidan acudir a dita visita.
A Administración resposta que no actual acordo de participación so contemplase esta
posibilidade de substitución, no caso de reunións dos comités de seguridade, inda que
coinciden coa parte sindical en que nunha próxima revisión do acordo esta cuestión
podería incluírse.
 

Levántase a sesión, sendo as 13,45 h.


