
ACTA

Nº 55 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 20 de decembro de 2017, tratándose os diferentes puntos da

Orde do Día.

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DA EMPRESA:

Nome                                                               Posto                                

Pablo Diaz Vazquez S.X. Presidencia

María Coutinho Villanueva S.X. Emprego

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  Arturo  Pintos  Novo  e  Lucia  Garcia  Velasco,  polo  Servizo  de

Prevención de Riscos Laborais.

1.- Lectura e aprobación da última acta:

Acórdase por unanimidade aprobar a acta da anterior xuntanza.

2.- Presentación e debate da programación das actividades preventivas a

realizar  no  2.018,  pola  Administración  Xeral  da  Xunta  de  Galicia.  Para  unha

mellor articulación, este debate realizárase por apartados:

a)Xestión da prevención. UGT solicita aumento de recursos.

b)Avaliación de riscos laborais. A Administración informa de que para o ano

que ven farase unha gran cantidade de avaliacións de riscos laborais nos traballo de

campo. CSIF solicita que dada que o maior número de avaliacións, vanse realizar nas

Consellerías de Política Social e Medio Rural, exista dentro da programación un anexo

propio,  e  que  non  estén  misturadas  coas  das  outras  consellerías,  para  unha  mellor

percepción.  Ademais propón que se faga constar o motivo polo que vaise facer  dita

avaliación.  A  Administración  está  conforme  co  prantexado,  e  a  presentación  da

programación  farase  baixo  estes  criterios.  CIG  solicita  que  se  valoren  os  riscos

psicosociais no traballo a quendas, das Consellerías de Medio Rural e Medio Ambiente.

A Administración manifesta que a valoración dos riscos psicosociais farase tal como xa



está definido. CCOO solicita a avaliación dos locais de autopsias, en concreto do novo

de Ourense. A Administración manifesta que non sabe cando estará dispoñible o novo

local de Ourense, e que comezará a avaliar todolos locais de autopsias, sendo o primeiro

o de Pontevedra. UGT solicita que se lle dé traslado de todalas avaliacións de riscos

laborais  realizadas  na  Consellería  de  Medio  Rural,  ós  delegados  de  prevención  do

Comité de Seguridade de dita Consellería, e os do de Extinción de Incendios, tamen

pertencente a Medio Rural, e que non se trace unha línea de separación no coñecemento

das avaliacións realizadas. 

c)Medidas de Emerxencia. A Administración comunica que a implantación das

medidas de emerxencia elaboradas, fanse a solicitude do respectivo centro de traballo.

Existen  tamen  Plans  de  Autoprotección  para  os  centros  que  acollen  persoas

dependentes. 

d)Vixiancia da Saúde.  A Administración informa de que xa está en marcha, o

proceso  de  selección  da  entidade  que  prestará  a  colaboración  nesta  materia,  de

prevención de riscos laborais. CIG reclama maior celeridade na entrega dos resultados

xinecolóxicos,  e  fai  constar  a  lonxanía  dos  centros  de  realización  das  probas

xinecolóxicas, para o persoal que traballa na zoa de A Mariña – Lugo.

e) Formación. A Administración manifesta que na programación, entre outras,

levarase os cursos sobre xestións de agresións ó persoal das Residencias de Maiores, e o

persoal dependente da Consellería de Política Social, faráselles formación especifíca en

riscos laborais, atendendo a sua categoría profesional. CSIF solicita formación para os

compoñentes  do  Comité  de  seguimento  do  protocolo  de  acoso  no  traballo.  A

Administración informa de que dita  formación,  non é competencia desta área.  UGT

solicita a programación de cursos destinados a mandos e responsables do dispositivo

contraincendios,  relativos ós riscos laborais en grandes incendios.  A Administración

manifesta que estudiará a proposta. UGT pide que non haxa problemas para compensar

as  horas  de asistencia ós  cursos,  que danse o persoal  dependente  da Consellería  de

Política Social.

f) Participación. Solicítase de novo a Administración que requira para o ano que

ven,  a  convocatoria  dos  Comités  de  Seguridade  de  Servizos  Centrais,  Edificio  de

Ourense e Consellería de  Sanidade, quenes non fixeron ningúnha reunión neste ano.

g) Investigación de accidentes. Non hai intervencións.

 

4.- Rogos e preguntas. 

CIG  solicita  que  a  poliza  de  aseguramento  xeral  dos  vehículos  da

administración, comprenda a cobertura de protección dos bens materiais do persoal que

circula neles. A Administración proporá esta mellora na próxima concertación da póliza

aseguradora.

CSIF  pregunta  porque  non  se  presentou o procedemento  de  xestión,  para  as

solicitudes de avaliacións de riscos psicosociais, que a Administración comprometerase

a traer nesta xuntanza. A Administración pide disculpas polo retraso, e traerao para a

próxima xuntanza.

CSIF  solicita  que  xa  se  poña  data  a  presencia  de  representantes  de  Mútua

Gallega nunha reunión deste comité, para debatir sobre a maior cobertura dos accidentes

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

Administración informa que traeraos para a próxima xuntanza deste Comité.

Levántase a sesión, sendo as 11,40 h. 


