
ACTA

Nº 61 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 2 de xullo de 2019, tratándose os diferentes puntos da Orde
do Día.

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DA EMPRESA:

Nome                                                               Posto                                             Teléfono          

Pablo Diaz Vazquez S.X. Presidencia 4.42.85 

Laura Suarez Fernandez D.X. Avaliación e Reforma 4.54.67

María Coutinho Villanueva S.X. Emprego 4.47.71

REPRESENTANTES DOS TRABALLADORES 

Nome                                                               Organización Sindical              Teléfono          

Francisco Fernandez Castro CSI-F 881-542-850

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

Florinda de la Fuente Moure UGT 607-629-732 

Mª Xose Crespo Hermida CIG 607-995-385

Asiste asímesmo  Jose Acuña Vilas, por Cualtis.

            1.- Lectura e aprobación da última acta:

Acórdase por unanimidade aprobar a acta da anterior xuntanza.

      2º Presentación responsables Ibermutua Gallega. 

Asisten  tres  persoas  que  representan  a  dita  entidade,  Angel,  Mª  Carmen  e
Cristobal. Seguidamente  realizan unha pequena presentación, en power point, sobre as
persoas  e  medios  materiais  cos  que  conta  esta  nova  entidade,  na  que  se  integra  a
desaparecida Mútua Gallega. A suliñar as seguintes cuestións: 
1.- Ibermutua Gallega conta con 19 centros propios nesta comunidade: 9 na provincia de
A Coruña, 5 na de Pontevedra, 3 en Lugo e 2 en Ourense. Ten previsto a apertura de
cinco centros mais, que serían por esta orde os seguintes:
Un centro administrativo en Vilagarcia, un centro, administrativo-sanitario en Ourense,
unha clínica sanitaria en Vigo, nas dependencias da anrigua Policlínica, que contará con
aparellos para realizar múltiples probas médicas, e outros dous centros administrativo-
sanitarios en A Coruña e por último en Santiago.
2.-  Existe  un  portal  do  paciente,  no  que  figura  toda  a  historia  clínica  da  atención
prestada  a  calqueira  traballadora  ou  traballadora,  que  sufrise  unha  continxencia
profesional. 



3.- Existe un fondo de axudas especiais dotado con 56 millóns de euros, para solicitudes
de traballadores ou traballadores que sufriran unha continxencia profesional, accidente
ou enfermidade, que provoque perxuizos na sua vida persoal.
 

3º Novo procedemento prestación embarazo e lactación.

Fai a presentación neste punto a responsable de Ibermutua, quen manifesta que
produciuse desde principios de ano, a actualización da guía utilizada polas mútuas
para  conceder  as  prestacións  de  risco  por  embarazo.  As  solicitudes  presentanse
coma sempre ante dita mútua, quen aconsella que se realice a maior brevidade desde
que se ten coñecemento da situación de embarazo, o que facilita a tramitación e
axilidade na resolución da mesma. A nova guía concreta mais os riscos en cada
posto, e menciona que o traballo administrativo en xeral no conleva un risco que
precise  a  concesión  de  dita  prestación.  Modíficanse   o  número  de  semanas  de
concesión, cando existe manexo de pesos, se aplican criterios diferentes se tratase
dunha xornada a tempo parcial, e agora contemplanse as agresións coma motivo de
concesión desta prestación.

No  relativo  a  lactación,  estase  tamen  actulizando  a  guía  utilizada,  polo  que
proximamente comentarannos os cambioos que houbera.

4.- Avance datos sinisstralidade primeiro semestre.

A Administración comenta que os datos melloran os habidos no pasado ano, no
que  xa  existiu  unha  reducción,  polo  que  síguese  no  bo  camiño.  Se  constata  a
reducción de accidentes en Política Social e o aumento en Medio Rural, polo que
modíficase tamen no impacto de xénero, os homes neste primeiro semestre teñen
mais accidentes e as mulleres menos. En canto a forma do accidente, debido a un
erro  nos  datos  presentados,  non  puidose  valorar,  quedando  a  administración  en
enviar eses datos corrixidos. 

5.- Rogos e preguntas.

CCOO  pregunta  sobre  a  entrega  das  fichas  individualizadas  dos  riscos  dos
diferentes postos de traballo. A Administración comenta que xunto coa avaliación do
centro  de  traballo  envianse  as  fichas  individualizadas  por  posto,  que  deben  ser
entregadas a cada traballador ou traballadora, pero se eso non se produce, consídarese
que debe ser o delegado ou delegada de prevención do ámbito correspondente, quen
requira o responsable do centro para que realice a entrega de ditas fichas.

CIG pregunta coma activar as solilcitudes de avallación individual para o posto.
A Administración manifesta, que a meirande parte das mesmas  suspenden a tramitación
cando a persoa solicitante dáselle unha ILT, polo que debe ser esa persoa, cando xa esté
de alta, a que solicite a reanudación da avaliación.

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

Vº Bº O PRESIDENTE Vº Bº O SECRETARIO

PABLO DIAZ VAZQUEZ EDUARDO FREIRE POUSA
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