
ACTA
Nº 59 Ano 2018.

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 10,20 horas do día 19 de decembro de 2018, tratándose os diferentes puntos da
Orde do Día.

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DA EMPRESA:

Nome                                                               Posto                                             Teléfono          

Emilio J. de la Iglesia Lema S.X. Presidencia 4.42.85 

Queta Via Leira D.X. Avaliación e Reforma 4.54.67

REPRESENTANTES DOS TRABALLADORES 

Nome                                                               Organización Sindical              Teléfono          

Mª Xose Crespo Hermida CIG 607-995-385

Pablo Rama Remuiñan CSI-F 881-542-850

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

Florinda de la Fuente Moure UGT 60762073251 

Asisten  asímesmo  Pablo  Diaz  Vazquez,  polo  Servizo  de  Prevención  de  Riscos
Laborais, e Jose Acuña Vilas, por Cualtis.

            1.- Lectura e aprobación da última acta:

Acórdase por unanimidade aprobar a acta da anterior xuntanza.

       2º Presentación e debate da programación das actividades preventivas a
realizar  no  2019  pola  Admón.  Xeral  da  Xunta  de  Galicia.  Para  unha  mellor
articulación deste debate, realizarase por apartados:

a) Xestión b)  Avaliacións
c) Medidas emerxencia d)  Vixiancia da saúde
e)   Formación f)  Participación sindical
g)   Investigación accidentes

No apartado de xestión, non hai intervencións.
No relativo as avaliacións,  o Servizo de Prevención informa que elaborou un

anexo específico para as Consellerías de Política Social e Medio Rural, e que fixo
constar o motivo das realización das avaliación de prevención de riscos laborais. En
concreto hai dous, un que pon SPRL, e refírese a que a avaliación anterior xa ten
mais  de  5  anos,  ou  que  fixeronse  obras  ou  reformas  que  precisan  desa  nova
avaliación. O outro que pon  Consellería, refírese a que hai unha petición expresa
dese ámbito administrativo, para que se faga unha avaliación. Para ter unha 



maior información,  a pregunta deberá facerse no Comité de Saúde e Seguridade
correspondente. CSIF solicita que se inclúa na programación deste ano a avaliación
de riscos,  e  a  elaboración  do plan  de  emerxencia  e  evacuación  do colectivo  de
mostreadores da Consellería do Mar. CIG, solicita que se incorpore a avaliación de
riscos  dos  mergulladores  pertencentes  a  mesma  Consellería..  A  parte  sindical
pregunta porque non figuran as avaliacións de riscos psicosociais que aprobaronse
no Comité  de Medio Rural,  a  realizar  nos  diferentes  Distritos  Medioambientais,
comezando polo número XVI. O Servizo de Prevención informa de que non ten
coñecemento disto, e o comprobará, e de ser así se engadirá na programación, igual
que o anterior.

En canto as medidas de emerxencia, CCOO fai constar que en Ourense faranse
poucas. O Servizo de Prevención informa de que está pendente da incorporación do
técnico para poder programar mais medidas.

Respecto da vixiancia  da saúde a Administración comprométese a melloralos
protocolos para a detección de danos polo uso de produtos fitosanitarios.

Sobre formación, CSIF solicita que determinadas accións a realizar pola Egap en
materia  preventiva,  de  carácter  eminentemente  práctico,  o  sexan  de  xeito
semipresencial. A Administración considera que este tipo de cuestións hainas que
prantexar no Consello Rector da Egap, xa que neste ámbito non existe capacidade
para modificar ese aspecto da programación. Tamen solicita que en cada edificio
administrativo exista un desfibrilador, dado que xa hai xente formada para utilizalo.
A  Administración  dará  traslado  desta  petición  o  departamento  correspondente.
CCOO solicita  formación específica para Peóns Forestais,  ante o incremento das
caídas  e  dos  sobreesforzos.  A  Administración  levará  esta  proposta  o  comité
correspondente. 

No  apartado  de  participación,  a  parte  sindical  agarda  que  no  2.019  siga  a
evolución  positiva  no  número  das  convocatorias  dos  diferentes  comités  de
seguridade.

No relativo a investigación de accidentes, non houbo intervencións.

3.- Rogos e preguntas.

Non houbo ningunha.

Levántase a sesión, sendo as 11,40, h. 

Vº Bº O PRESIDENTE Vº Bº O SECRETARIO

EMILIO DE LA IGLESIA LEMA EDUARDO FREIRE POUSA
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