
ACTA

Nº 63 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 10,15 horas do día 18 de decembro 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

María Coutinho Villanueva 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 

Mª Xose Crespo Hermida CIG 607-995-385

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

            1.- Lectura e aprobación das actas das últimas reunións:

Acórdase por unanimidade aprobar a actas das reunións dos días 2 de xullo e 29
de outubro deste ano..
      2º Presentación e debate da programación das actividades preventivas a
realizar  no  2020  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 hai intervencións no apartado de xestión.
No relativo as avaliacións. O representante de CSIF solicita que no anexo non so

veñan as avaliacións das duas consellerías con maior sinistralidades, senon tamen as
actuacións que se leven nos outros apartados da programación. A Administración
responsta que se fará así en adiante. Dito representante tamen solicta que se faga
constar nunha columna o motivo da solicitude para realizar a avaliación de riscos
laborais. A Administración sinala igualmente que de agora en adiante farase así. Por



último a CSIF presenta un listado de centros de traballo da Consellería de Medio
Rural, principalmente puntos de encontro, que solicita se avalien e tamen os postos
de  conductor  motobomba,  dado que  foi  renovada a  flota  de  camións  utilizados.
CCOO solicita  que se faga avaliación de riscos laborais  no Cis Madeira en San
Crbrao das Viñas – Ourense. A Administración comunica que, unha vez revisadas as
solicitudes, realizará as avaliacións destes centros. 

No apartado de implantación medidas emerxencia, a Administración informa das
que vanse realizar o próximo ano, o ter xa completada a documentación pertinente.
Non hai intervencións.

No  punto  de  vixiancia  da  saúde,  a  Administración  informa  de  que  para  o
próximo ano tratarase de que as solicitudes xa estén no portax, para o persoal de
función pública e no opax, para o persoal da admón. de xustiza. Ademais intentarase
seguir introducindo todo o relativo a prevención a través destes portais.

No tema da formación, tampouco hai intervencións.
No relativo a participación sindical, informase polo Secretario de que dado que

remataron  as  eleccións  sindicais,  debe  procederse  a  unha  nova  designación  dos
delegados  e  delegadas  de  prevención,  dacordo  cos  reultados  electorais.  Formula
unha cuestión para acordar, e refírese a que dado que o anexo no que relacionanse os
comités de seguridade e saúde dependentes deste ámbito e nos que figura o número
de  persoal  funcionario  e  laboral  existente  xunto  co  número  de  delegados  de
prevención  a  elexir,  data  de  20/01/11,  e  polo  tanto  houbo cambios  na  estrutura
administrativa da Xunta de Galicia, deberíase fixar os números de persoal relativos
as  novas  consellerías,  Economía,  Emprego  e  Industria;  Política  Social;  Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda; Infraestruturs e Mobilidade e por último de Cultura
e Turismo.Tras un pequeno debate, acórdase que na acta que presentaran as centrais
sindicais, facendo constar os novos delegados e delegadas de prevención, deberan
figurar os seguintes números:
Consellería Economía, Emprego e Industria. PF 950 DP 4  -  PL   410  DP 3
Consellería Política Social,                             PF 404 DP 3  -  PL 6.203 DP 8
Consellería Mª Ambiente, Territorio e Viv.    PF 170 DP 3  -  PL    277 DP 3
Consellería Infraestruturas e Mobilidade        PF 125 DP 3  -  PL    210 DP 3
Consellería Cultura e Turismo         PF 193 DP 3  -  PL    287 DP 3

Nos  Comités  de  ámbito  autonómico  restantes,  o  igoal  que  nos  anteriores,
modificase o número de persoal laboral, e faise constar o dato que presentou cada
consellería nas recentes eleccións sindicais, en concreto:
Consellería Medio Rural       PL   474  DP 3 Consellería Mar          PL 150 DP 3 
Persoal Extinción Incendios  PL 1.511 DP 5 Consellería Sanidade  PL 113 DP 3
Consellería Facenda       PL      17 DP 1 Persoal Adm. Xustiza PL 469 DP 3

O resto dos datos númericos, realativos ó persoal dos comités, que non figuran
modificados na presente acta, seguirán manténdose tal e coma constan no anexo do
2.011. 

No apartado de investigación accidentes, non hai intervencións.
3.- Rogos e preguntas
Non hai intervencións.

Levántase a sesión, sendo as 11,55, h. 

Vº Bº O PRESIDENTE Vº Bº O SECRETARIO

EMILIO J. DE LA IGLESIA LEMA EDUARDO FREIRE POUSA
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