
ACTA
Nº 66 Ano 2020.

En Santiago de Compostela, previa convocatoria,  reúnese o Comité de Seguridade e
Saúde Laboral  Intercentros  na sala  de xuntas  D, no Edificio  Administrativo  de San
Caetano, sendo as 10,05 horas do día 22 de decembro de 2020, tratándose os diferentes
puntos da Orde do Día.

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DA EMPRESA:

Nome                                                               Posto                                             Teléfono          

Ascensión Labella Lozano S.X. Presidencia 4.42.85

Carlos Gomez Martinez S.X. Emprego 4.47.71

Queta Vía Leira D.X. Avaliación e Regorma 4.54.67

Victor Gallego Vincent D.X. Función Pública           4.52.37

REPRESENTANTES DOS TRABALLADORES 

Nome                                                               Organización Sindical              Teléfono          

Pablo Rama Remuiñan CSIF 881-542-850

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

Zeltia Burgos Tortosa CIG 607-995-385

Jose Carlos Fernandez Barja Martinez  UGT 981-54-52-81

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

      Previo  o  inicio  da  sesión  o  representante  da  CSIF  expresa  a  sua  queixa,
manifestando que considera que no escenario de risco de contaxio por covid, no que nos
atopamos, a reunión debería  terse realizada por videoconferencia,  non presencial   A
Administración respóstalle que tomáronse medidas de protección, para que reducir o
mínimo  o  risco  de  contaxio  no  desenvolvemento  desta  xuntanza,  que  faise
presencialmente  debido  a  que  hai  cambio  na  Presidencia  do  Comité,  e  nalgún
representante da administración e da parte sindical, polo que creese preciso a presencia
física.  Tamen o representante da CSIF expresa a sua queixa,  dado que enviou unha
proposta  para  que  figurase  na  orde  do  día  e  non  consta  na  mesma.  O  Secretario
maniféstalle que a sua proposta, dado que trata da vixiancia da saúde e existe un punto
no que falarase desta cuestión, entende que xa está incorporada coa orde do día fixada.



 1.- Elección de Presidente:

O Pleno decide  designar  a  Ascensión Labella  Lozano  coma nova Presidenta
deste Comité, en substitución de Emilio de la Iglesia Lema.

      2.- Lectura e aprobación da acta da última reunión:

Acórdase aprobar a acta da anterior xuntanza, celebrada o día 30/07/2020.

       3.- Presentación e debate da programación das actividades preventivas a
realizar  no  2021  pola  Admón.  Xeral  da  Xunta  de  Galicia.  Para  unha  mellor
articulación deste debate, realizarase por apartados:

a) Xestión b) Avaliacións
c) Medidas Preventivas d)  Vixiancia da saúde

e)   Formación f)  Participación sindical
g)   Investigación accidentes

O Xefe do Servizo de Prevención introduce  este  punto manifestando que na
programación do 2021 figuran de novo moitas actividades preventivas, que debido a
pandemia non foron realizadas durante  o ano 2020.

No  apartado  de  xestión,  CIG  manifesta  que  non  se  contratou  a  maiores  co
Servizo de Prevención alleo, avaliacións de riscos laborais dos postos ocupados por
persoas con vulnerabilidade o covid 19. A Administración expresa que se fixeron as
avaliacións de postos co risco do covid 19, e que as persoas con vulnerabilidade,
deben actuar conforme o procedemento establecido para ser valoradas no seu posto.
CSIF  solicita  que  se  engada  a  esta  programación  un  anexo  no  que  figuren
relacionadas as medidas preventivas realizadas, con carácter xeral, para previr os
riscos do covid 19. A Administración manifesta que engadirá este anexo.
No relativo as avaliacións programadas, CIG comenta que non se fai mención do
Covid 19 no plan previsto e solicita que se fagan novas avaliacións, polo recente
cambio habido o considerar que o covid 19 un risco biolóxico de grao 3, comezando
polas Residencias de Maiores e Centros de Día. O Xefe do Servizo de Prevención
resposta que o cambio na normativa é relativo á clase de risco biolóxico, e non ó ni-
vel do mesmo, e que polo tanto, isto non xustificaría un cambio nas medidas correc-
toras que estanse a aplicar pola Administración frente ó COVID. Inda así estanse re-
visando estas avaliacións por se houbera necesidade de repetir algunha, cousa que
ata agora non se viu necesario. CCOO solicita que se avalien os módulos temporais
instalados para acoller ó persoal contratado por 6 meses no Servizo de Contraincen-
dios. A Administración manifesta que investigará cales son eses módulos, dado que
polo  seu carácter temporal, non están debidamente rexistrados. 

Respecto  as  medidas  de  emerxencia,  a  Administración  informa  de  que  a
elaboración das mesmas estivo parada no pasado ano, co que ían renovarse para este
ano próximo, se a pandemia o permite.  

Sobre a vixiancia da saúde, a Administración informa que abrirase o prazo na
primeira  quincena  de  febreiro  e  durará  tres  meses  o  tempo  para  solicitar  os
recoñecementos  médicos. CSIF solicita establecer un procedemento de vixiancia da
saúde, específico para os empregados e empregadas públicas que sufriran o covid 19
e as  suas  secuelas.  A Administración  respóstalle  que a  vixiancia  da saúde faise
aplicando uns protocolos médicos aprobados polo Ministerio de Sanidade, e que non
existe na actualidade ningún relativo o covid 19, en todo caso calqueira persoa que



acuda  a   un  recoñecemento  médico  debe  informar  nese  acto  das  doenzas  que
padezca, entre elas o covid 19, se o sufriu. CCOO solicita que o persoal do Servizo
Contraincendios,  cando  pase  o  recoñecemento  médico,  se  lle  faga  a  proba  de
espirometría, que neste ano non se lle fixo por motivo da pandemia. O responsable
de Cualtis manifesta que agarda este ano realizar dita proba.

En canto a formación CIG manifesta que neste apartado tampouco hai referencia
explícita o covid 19 e solicita que o curso para axentes medioambientais tamen se
amplie  a  colectivos  con  funcións  análogas.  A  Administración  resposta  que  dita
solicitude tena que presentar no Comité  da Consellería de Medio Ambiente. Tamen
solicita que se impartan mais edicións do curso de prevención de riscos psicosociais:
o estrés laboral. A Administración manifesta que falara coa Egap para facer posible
esta ampliación. Asimesmo solicita que se programe formación sobre o teletraballo
e a saúde laboral e tamen se insista de novo na formación en prevención de riscos
laborais  dos  responsables  dos  centros  de  atención  a  persoas  dependentes.  A
Administración toma nota desta proposta para posteriores programacións. 

No relativo a participación sindical, a parte sindical recordalle a Presidencia que
requira os responsables dos comités da Consellería de Cultura e da de Facenda, así
como  as  dos  comités  dos  Edificios  Administrativos  de  San  Caetano,  Lugo  e
Ourense, que convoquen reunións de ditos comités o próximo ano, xa que no 2.020
non o fixeron.

No relativo a  investigación de accidentes, non hai intervencións.

Se incorpora a xuntanza, Victor Gallego Vincent. 

4.-  Proposta de modificación dos comités  de seguridade e saúde laboral,
para adaptarse a nova estrutura administrativa da Xunta de Galicia.

Presentase a proposta que seguidamente figura:

                                          EMPREGO E IGUALDADE
                  FUNCIONARIOS                        LABORAIS
          Censo Deleg. Prevención           Censo Deleg. Prevención
          325              3           320               3
Composición Comité Delegados de prevención Representantes da empresa

                     6                         6

                                 ECONOMÍA,  EMPRESA E INNOVACIÓN
                  FUNCIONARIOS                        LABORAIS
          Censo Deleg. Prevención           Censo Deleg. Prevención
            475              3                90               2
Composición Comité Delegados de prevención Representantes da empresa

                     5                         5

O motivo de tratar esta cuestión, que deber ser aprobada pola Comisión Paritaria
de Seguimento do Acordo en materia de prevención de riscos laborais, é o de levar unha
postura conxunta das duas partes que conforman este comité. Ambalas duas partes dan o
seu apoio  a  proposta  presentada,  que  consiste  na  modificación  do comité  da  Cª  de
Economía,  Empresa  e  Innovación  e  na  creación  do  Comité  da  Cª  de  Emprego  e
Igualdade.



5.- Informe sobre a entrega de máscaras a persoal da Xunta de Galicia.

A Administración informa que para a execución do requerimento efectuado pola
Inspección de Traballo, tras unha denuncia da parte sindical, comezou o a distribución e
entrega de máscaras a persoal  da Xunta de Galicia, que estase realizando nestes días en
todalas xefaturas territoriais  das diferentes consellerías. UGT expresa a sua queixa pola
tardanza na entrega destas máscaras. CIG solicita que se faga entrega de máscaras FP2 a
todo o persoal que as necesite. A Administración manifesta que se aten o establecido
nesta cuestión pola Consellería de Sanidade.

6.- Rogos e preguntas.

CIG manifesta  que  xa  fixo  chegar  unha  proposta  solicitando  a  convocatoria
dunha reunión extraordinaria deste Comité de Seguridade para tratar en exclusiva sobre
a  afectación  do  Covid  19  no  ámbito  de  Función  Pública  e  Admón.  Xustiza.  A
Administración considerará de novo dita petición, que ata agora non viu necesaria.

Levántase a sesión, sendo as 12,05, h. 

Vº Bº A PRESIDENTA Vº Bº O SECRETARIO

ASCENSION LABELLA LOZANO EDUARDO FREIRE POUSA
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