
ACTA
Nº 65 Ano 2020.

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, horas do día 30 de xullo de 2020, tratándose os diferentes puntos da Orde
do Día.

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DA EMPRESA:

Nome                                                               Posto                                             Teléfono          

Pablo Diaz Vazquez S.X. Presidencia 4.42.85

María Coutinho Villanueva S.X. Emprego 4.47.71

Victor Gallego Vincent D.X. Función Pública 4.52.37

REPRESENTANTES DOS TRABALLADORES 

Nome                                                               Organización Sindical              Teléfono          

Pablo Rama Remuiñan CSI-F 881-542-850

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

Aser Lidia Tobio Martinez CIG 620-412-818

Por problemas técnicos de conexión, non asiste a representante de UGT, Florinda de
la Fuente, quen avisa desta circunstancia.

Asiste  asímesmo  Arturo  Pintos  Novo,  polo  Servizo  de  Prevención  de  Riscos
Laborais.

            1.- Lectura e aprobación da última acta:

Acórdase aprobar  a  acta  da anterior  xuntanza,  absténdose  a  representante  da
CIG, por incorporarse a partir de hoxe a este comité e non estar na anterior xuntanza.

       2º Presentación e debate da memoria das actividades preventivas realizadas no
2019 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  Adminisntración manifesta  a sua intención de que
todolos trámites en prevención se fagan a través do portax ou opax, ese é o camiño
que estase a seguir.



No relativo a sinistralidade a Administración informa que houbo un pequeno
incremento  no  número  de  accidentes  de  traballo  no  2019,  con  respecto  ó  ano
anterior. E destaca o incremento dos accidentes nos desprazamentos, sobor de todo
entre  o  persoal  da  Consellería  de  Medio  Rural.  Tamen  sinala  a  baixada  das
enfermidades profesionais e que se investigaron casi a totalidades dos accidentes de
traballo acontecidos. CIG chama a atención sobre o incremento en proporción, de
sinistros laborais  na Consellería  do Mar,  e de que se teñen que seguir  adicando
medios técnicos, formativos…. as duas conselleríaS que acumulan a maior parte da
sinistralidade, Politica Social e Medio Rural. CSIF solicita que nos anexos destas
duas consellerías se elabore un apartado cos 5 postos de traballo, onde existe maior
accidentalidade. CCOO considera que sempre que exista aumento de sinistros, hai
que redoblar esforzos para cambiar esta línea negativa, e que unha parte importante
deste aumento está nos accidentes habidos nos desprazamentos,  e estos dereonse
fundamentalmente na Consellería de Medio Rural, que ten un 23% de aumento de
accidentes, sobre ó 2018.

 Respecto das avaliacións, a Administración informa de que fixeronse case todas
as previstas, excepto na realización das medidas de emerxencia,  que so puideron
completarse  nun  50%  aproximadamente.  Avanza  que  este  ano  o  traballo  de
avaliación está moi retrasado, xa que polo covid-19 cortaronse as saídas ós centros.
A partir de setembro contase reiniciar este traballo. CIG pregunta polas medicións
de  radón.  A  Administración  resposta  que  dado  que  iso  non  esta  no  plan  de
actividades  preventivas,  se  hai  algunha  consellería  que  queira  facer  avaliacións
específicas de radón, ten que levalas adiante cos seus propios fondos orzamentarios.

 En canto os datos de recoñecementos médicos realizados, a Administración dí
que son similares ós do ano anterior, e acompaña de novo os protocolos sanitarios
utilizados,  para  os  diferentes  postos  de  traballo.  Tamen  comenta  o  aumento  na
realización de probas xinecolóxicas e do PSA, así coma o importante número de
recoñecementos, por adaptación de posto. CIG considera que hai postos os que falla
por aplicarse algún protocolo sanitario. A Administración respóstalle que lle envie
unha relación con datos concretos de posto e protocolo. 

Sobre formación, a Administación informa de que houbo un importante aumento
da formación en riscos laborais impartida, sobre todo a que faise cos medios propios
do  Servizo  de  Prevención.  Esta  formación  na  sua  meirande  parte  realizouse  na
Consellería  de  Medio  Rural,  no  colectivo  contraincendios.  Agardase  que  esta
formación deu os seus froitos neste ano, xa que no 2019, e a vista dos accidentes
producidos, nos os deu.

 No apartado de participación sindical, a Adminisstración informa de que houbo
unha pequena diminución dun 10%, do número de reunións feitos polos diferentes
Comités de Seguridade. A parte sindical queixase de novo de que sigue habendo
comités que ano tras ano, non se reunen, Cultura, Sanidade, Economía, Facenda e os
de Servizos Centrais, Lugo e Ourense, inda que agora e con motivo do covid-19,
éstes comites reaccionaron, debe ser que o formato de videoconfetencia resultalles
mais motivador.  

3.- Rogos e preguntas.

CIG solicita  que  se  trasladen  os  informes  sobre  as  aplicacións  das  medidas
preventivas polo covid 19 nas diferentes consellerías. A Administración manifesta que
os informes tenos que pedir nos comités respectivos.



CSIF roga que se lle busque solución a desatención que está a sufrir o persoal
non docente, nos centros de ensino, con respecto a inexistencia de plans preventivos do
covid-19 para este persoal. A Administración resposta que todo o persoal deses centros,
ten un  Servizo de Prevención propio que é o que ten que realizar ese traballo.

A parte sindical fai constar que en moitos centros non existe dotación suficiente
de  máscaras,  para  ser  utilizadas  polo  persoal.  A Administración  considera  que  non
existe en xeral, tal circunstancia.    

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

Vº Bº O PRESIDENTE Vº Bº O SECRETARIO

PABLO DIAZ VAZQUEZ EDUARDO FREIRE POUSA
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