
ACTA

Nº 54 Ano 2017.

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 5 de outubro de 2017, tratándose os diferentes puntos da

Orde do Día.

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DA EMPRESA:

Nome                                                               Posto                                             

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

María Coutinho Villanueva S.X. Emprego             

Laura Suarez Fernández D.X. Avaliación e Reforma

Victor Gallego Vincent D.X. Función Pública

REPRESENTANTES DOS TRABALLADORES 

Nome                                                               Organización Sindical              

María Xose Crespo Hermida CIG

Pablo Rama Remuiñan CSI-F

Eduardo Freire Pousa CC.OO.

Jose Carlos Rocha Arrue UGT

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

e Jose Acuña Vilas, por Cualtis, entidade que  comprou Mugatra.

1.- Lectura e aprobación da última acta:

Acórdase por unanimidade aprobar a acta da anterior xuntanza.

Victor Gallego, abandona a reunión sendo as 10,20 h.

2.-  Propostas  para  a  mellora  do  procedemento  de  avaliación  de  riscos

psicosociais: baremación das preguntas e realización práctica da avaliación.

O  representante  de  Cualtis,  antigua  Mugatra,  aporta  unha  proposta,  coas

preguntas  sobre  riscos  psicosociais  que  formarán  parte  do  cuestionario  xeral,  que

coincide totalmente pola presentada pola parte sindical, recollida na acta anterior. Se

acorda incorporar estas preguntas a dito cuestionario,  facendo unha correción na sua

baremación,  xa  que  había  un  erro  material  na  sua  presentación.  A  Administración

trasladará  a  parte  sindical  o  borrador  do novo cuestionario,  que  será  presentado  en

futuras  avaliacións de riscos laborais,  para que dita parte  ratifique o seu contido. A

CSIF, co apoio do resto da parte sindical, pídelle a Administración un procedemento



escrito de xestión para as solicitudes de avaliacións de riscos psicosociais, que veñan

por  outras  vías  diferentes  a  descrita  enriba.  A  Administración  comprométese  a

presentalo na próxima xuntanza deste Comité.

 

3.-  Avance  dos  datos  de  sinistralidade  no  presente  ano,  e  debate  dos

mesmos.

A Administración presenta  un pequeno extracto  co avance  dos resultados  de

sinistralidade  entre  o  01-01  e  o  31-08-17.  CSIF  reitera  a  sua  solicitude  de  maior

actividade preventiva e formativa, especialmente nas consellerías de Política Social e

Medio Rural.  UGT expresa  de novo a necesidade no persoal  de descansos e pautos

programadas, sobre todo na Consellería de Medio Rural, quenes por certo hai tempo que

non convocan  ningún dos  Comités  de  Seguridade  da  sua  competencia,  o  propio  da

Consellería e o de Incendios. CIG considera que os datos reflicten as consecuencias do

avance da idade media do persoal que traballa, que ademais faino con necesidades de

maior  formación,  equipamento  e  descanso.  CCOO  expresa  a  satisfacción  porque

confírmase a línea de reducción no número de accidentes, que comezou o pasado ano,

despois de varios anos en aumento.  

4.- Rogos e preguntas. 

UGT prantexa a cuestión do diagnóstico de apto con restriccións, que presenta

moitos interrogantes na sua concrección práctica. O representante de Cualtis manifesta

que  nas  certificacións  figuran  en  cada  unha delas,  a  maior  aproximación  posible,  a

realidade laboral das persoas afectadas.

CIG  informa  do  conflicto  existente  na  provincia  de  Pontevedra,  para  o

recoñecemento de accidentes in itinere aos delegados e delegadas sindicais, por parte de

Mútua Gallega. A Administracción coñece dito conflicto, é está mediando entre a Xunta

de Persoal da provincia e Mútua Gallega, na busca dunha solución.

CSIF prantexa a cuestión da necesidade dunha maior cobertura dos accidentes in

itinere,  en  situacións  de  conciliación,  flexibilidade,  reducción  de  xornada…  A

Administración  resposta que as  reclamacións  presentadas,  teñen  respostas xudiciais

variadas, polo que aportan a posibilidade de que algún representante de Mútua Gallega,

sexa invitado a debatir esta cuestión.

CCOO expón as queixas por mala atención, de traballadoras que foron facer o

recoñecemento  xinecolóxico  a  Clínica  Gaias.  Cualtis  considera  que  dita  Clínica  xa

tomou nota destas queixas, é esta corrixindo este problema.

Levántase a sesión, sendo as 11,20 h. 


