
ACTA
Nº 60 Ano 2019.

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 15 de marzo de 2019, 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 

Laura Suarez Fernandez D.X. Avaliación e Reforma 4.54.67

Ana Berta Gonzalez Quintas S.X. Emprego 4.47.71

REPRESENTANTES DOS TRABALLADORES 

Nome                                                               Organización Sindical              Teléfono          

Pablo Rama Remuiñan CSI-F 881-542-850

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

Florinda de la Fuente Moure UGT 607-629-732 

Marta Regueiro Abel CIG 607-995-385

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 memoria das actividades preventivas realizadas no
2018 pola Admón. Xeral da Xunta de Galicia. Para unha mellor articulación deste
debate, realizarase por apartados:

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

No apartado de xestión, a parte sindical pregunta cando remata o contrato de
servizos con Cualtis. A Administración comunica que a 30 de xuño deste ano, inda
que estase a valorar a prórroga durante un ano mais..

No relativo a sinistralidade a Administración informa da reducción dun 10%
aproximadamente dos accidentes en tempo de traballo, non así dos in itinere, que
son os mesmos que no 2.017. Tamen comunica que seguirá co diseño e realización
de plans específicos  nos colectivos  de maior  sinistralidade.  CSIF pregunta polos



plans de actuación en Medio Rural, e solicita criterios de selección na formación en
prevención de riscos laborais. A Administración manifesta que a través do Servizo
de Prevención e Cualtis vai darse formación a 2.000 traballadores e traballadoras da
Dirección Xeral de Montes desta Consellería, cunha duración de cinco horas. Sobre
os criterios de selección, non son necesarios establecelos, xa que  esta formación ten
carácter  obrigatoria.  UGT, dado o continuo incremento de accidentes  en Política
Social,  solicita  a creación da segunda actividade entre os colectivos  profesionais
desta consellería. A Administración manifesta que esa é unha cuestión a prantexar
nas negociacións  coa Dirección Xeral da Función Pública.  CCOO expresa a sua
satisfacción pola reducción dos accidentes laborais no pasado ano, en  concreto cos
bos resultados en Medio Rural, e fai unha chamada para aumentar as actuacións nos
colectivos de atención sanitaria, auxiliares e persoal de enfermería, que subiron a
sua sinistralidade. A Administración manifesta que seguirá coa realización dun plan
de choque en Política Social, que intente poñer freno a suba da sinistralidade nesta
consellería, inda que os sobreesforzos en traballadoras maiores de 50 anos, principal
causa dos accidentes de traballo, non teñen fácil solución. 

Respecto das avaliacións,  a Administración informa de que houbo un notable
incumprimento na realización das actividades programadas, entregáronse 93 de 262
previstas.  A  Administración  comprómetese  a  dar  preferencia  no  presente  ano  a
realización das avaliacións pendentes, xunto coas 136 programadas para realizar no
presente ano. CIG manifesta a sua preocupación porque na provincia de Ourense,
apenas fixeronse avaliacións. A Administración resposta que o pasado ano so había
unha persoa no servizo de prevención desa provincia,  agora xa hai  dous co que
mellorará  esta  situación.  UGT volta  chamar  a  atención  sobre  as  avaliacións  de
risscos psicosociais nos Distritos Medioambientais.  A Administración informa de
que non chegoulles esta petición. 

No  relativo  a  vixiancia  da  saúde.  A  Administración  presenta  os  datos  de
recoñecementos  médicos  realizados,  que  son  similares  ós  do  ano  anterior,  e
acompaña de novo os protocolos sanitarios utilizados para os diferentes postos de
traballo. CCOO comenta o incoremento no número de recoñecementos solicitados
para poder pedir  a prórroga no servizo activo,  case un 30% con respecto o ano
anterior. A Administración manifesta que agora Función Pública aplica uns criterios
mais abertos para a concesión destas prórrogas, polo que aumentou o número de
persoas peticionarias.

Sobre formación, a Administación informa de que houbo unha diminución no
número de accións formativas realizadas directamente polo Servizo de Prevención e
Cualtis, en concreto fixeronse menos edicións das previstas. No 2.019 realizaranse
xunto  coas  novas  programadas,  as  edicións  do  curso  de  PRL para  ATS/DUE e
Auxiliares de Enfermería, que coma quedou constatado incrementaron notablemente
a sua sinistralidade. Non houbo mais intervencións.

No apartado de participación sindical, a Adminisstración informa do aumento
positivo no número de reunións celebradas polos diferentes comités de seguridade.
Non houbo intervencións.

No relativo a medidas de emerxencia, dado que houbo un erro material na folla
da  memoria  que  fala  desta  cuestión,  non  pudo  debatirse.  A  Administración
manifesta que rectificará este erro material e pasará a información correspondente.



3.- Rogos e preguntas.

Non houbo ningunha.

Levántase a sesión, sendo as 11,35, h. 

Vº Bº O PRESIDENTE Vº Bº O SECRETARIO

EMILIO DE LA IGLESIA LEMA EDUARDO FREIRE POUSA
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