
ACTA

Nº 67 Ano 2021.

En Santiago de Compostela,  previa convocatoria,  reúnese o Comité de Seguridade e

Saúde Laboral Intercentros, a través de videoconferencia. sendo as 11, horas do día 25

de marzo de 2021, 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          

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

Aser Lidia Tobio Martinez CIG 620-412-818

Lino Diaz Goas UGT 981-54-52-81

Asisten asímesmo Pablo Diaz Vazquez e Ignacio Garrote Freire, polo Servizo de

Prevención de Riscos Laborais e Jose Acuña Vilas, por Cualtis.

Dado  que  nesta  xuntanza  vai  estar  presente  Cristobal  Piñón,  responsable  de

Ibermutua,  quen  fará  a  presentación  da  sinistralidade  laboral  no  2.020,  acórdase

comenzar polo punto 2b, no que se informará e debatirá sobre os datos facilitados.

O  responsable  de  Ibermútua  manifesta  que  os  datos  que  expón  son  os  que

figuran na plataforma informática  da propia entidade,  e son os que se incorporan o

programa Delta, para o seu traslado a Seguridade Social. Se presentan varios informes,

un de carácter xeral, e despois varios desglosados por consellerías, estos últimos serán

debatidos nos comités de seguridade correspondentes, polo que aquí exporanse os de

carácter xeral. Dito responsable presenta o contido do informe, no que primeiro figuran

os numerosos códigos de conta de cotización existentes, 410, dos que o 25% ten menos

de 10 trabajalladores e traballadoras adscritos, e o 10% so 1. Tras un pequeño debate

conclúese,  que  aínda  que  sería  bo reducir  a  cantidade  de  códigos dados  de  alta  na

Seguridade  Social,  e  unha  tarefa  moi  complexa,  pola  multitude  de  organismos

administrativos  que  exercen  funcións  de  contratación,  e  a  variedade  de  colectivos

laborais  e  tipos  de  contratos,  que  se  realizan  por  estes  organismos.  No  informe

constatase  que  os  22.000  traballadores  de  alta,  deles  17.000  aproximadamente  no

ámbito deste comité, xa que os 5.000 restantes pertencen ó persoal laboral e funcionario



non docente dos centros educativos, tiveron durante o 2.020 un total de 355 accidentes,

que unha vez descontados os 80 que se deron nos centros educativos,  salvo erro ou

omisión, nos da un total de 275 accidentes de traballo. Nesta cidra están incluídos os

accidentes in itinere, que éstos si aumentan, polo tanto quedase moi lonxe, por sorte, dos

458 accidentes de traballo do 2.019.  Os accidentes sen baixa diminuen a 261, de 353 no

2.019, e hai tamén unha redución no número de enfermidades profesionais declaradas,

4, reducíndose das 7 do ano 2.019.

O informe fai un minucioso repaso da sinistralidade, figurando mais cuestións

positivas,  como que  os  índices  de  sinistralidade  relativos  a  incidencia,  frecuencia  e

gravidade son menores que no conxunto do sector de referencia, non así a duración das

baixas médicas que é superior, 35 días de media. Asimismo constatase que 2 de cada 3

accidentes de traballo danse en mulleres, colectivo predominante aínda que non existen

datos porcentuais concretos.  Esta positiva redución ten moito que ver coa importante

diminución  da  actividade  laboral  e  da  mobilidade,  por  motivo  do  covid  19.

Seguidamente o informe relaciona tódolos accidentes de traballo ocurridos, e por último

outros gráficos nos que figura que a metade dos accidentes producénse no propio centro

de  traballo,  debido a esguinces  e  torceduras  a  consecuencias  de caídas  e  golpes.  O

persoal traballador afectado é maioritariamente o que presta servizo nas Consellerías de

Política Social  e  Medio Rural,  dado o tipo de actividade que desenvolven e o  gran

número de persoal que presta servizo nelas, e por último a destacar que a metade da

sinistralidade dáse entre o persoal contratado coma interino a xornada completa. 

Tras ésta exposición, na que houbo algunhas pequenas intervencións, Cristobal

Piñón, abandoa a reunión. 

Seguidamente pide a palabra UGT para manifestar que solicita a introdución na

orde do día dun novo punto en relación  a vacinación COVID do persoal empregado

público. A Administración pídelle que delimite a súa petición en relación aos colectivos

concretos que solicita, dado que a vacinación de todos os cidadáns en xeral e do  persoal

esencial  en  concreto  está  recollida  nun  protocolo  aprobado  conxuntamente  polo

Ministerio de Sanidade e o Conxunto das Comunidades Autónomas. UGT precisa, que

tal  como se  está  a  facer  segundo  a  súa  organización  sindical  noutras  comunidades

autónomas,  se  proceda  a  vacinación  do  persoal  contraincendios  e  aos  axentes

medioambientais que participen nestas funcións,  por ter todos eles carácter  esencial,

ademais  solicita  que  se vacine  tamén a  totalidade  do persoal  que  presta  servizo  na

Dirección Xeral de Saúde Pública. A Administración sinala que trasladará á Consellería

de Sanidade esta petición da parte sindical e que a resposta se traerá a próxima xuntanza

deste órgano se antes non teñen unha resposta por outros medios.

1.- Lectura e aprobación da acta da última reunión.

Se aproba  a proposta de acta presentada,  e acórdase acompañala co texto da

propia intervención que presentou a CIG.

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



O Servizo de Prevención presenta a memoria do ano pasado, na que suliñase  no

apartado de xestión o importante aumento dos asuntos, motivados polo envio de emails

ó Servizo, 3.601 no ano pasado, frente os 1.283 do ano 2.019.

No  relativo  as  avaliacións  de  riscos  laborais,  non  se  fixeron  moitas  das

previstas, dado que debido a redución da actividade se suspendeu a súa realización, e

trasladaronse para facerse neste ano. Pola contra se fixeron un número importante de

avaliacións, non previstas, unhas por riscos covid 19, en concreto 106, e outras, 1.636

por teletraballo, frente as 96 do ano 2.019. 

En canto a vixiancia da saúde, coma non podía ser doutro xeito polo mesmo

motivo xa comentado, bastantes das persoas anotadas para realizalo, non acudiron a cita

para facelo recoñecemento médico, polo que no ano 2.020, so fixeronse 6.808 frente os

8.876  do  2.019,  un  23%  menos.  Tamén  foi  menor  o  número  de  recoñecementos

xinecolóxicos e probas de PSA realizadas. Por último o número de recoñecementos por

adaptación  do  posto  de  traballo  aumentou  moito,  xa  que  se  fixeron  1.324  por

vulnerabilidade do covid 19, mais do 80% dos realizados foi por este motivo.

No apartado  de  formación,  ésta  estivo  protagonizada fundamentalmente  polo

risco  covid  19,  e  no  ano  2.020  aumentouse  o  número  de  persoas  que  recibiron

formación.

No  relativo  a  participación  sindical  constatase  un  importante  aumento  de

reunións,  debido  á  presentación  e  debate  das  medidas  por  covid  19  nas  diferentes

consellerías. Ditas reunións fixéronse case todas por videoconferencia. Aínda así houbo

algún  comité  que  non  se  reuniu,  coma  o  da  Cª  de  Cultura  e  os  dos  edificios

administrativos de San Caetano, Lugo e Ourense, polo que a parte sindical solicita que

se lles requira para que convoquen reunións.

En canto as medidas de emerxencia se elaboraron menos das previstas, e por

suposto non se puxeron  en práctica  coa realización dos correspondentes  simulacros,

debido a situación de pandemia que padecemos.

 

3.- Rogos e preguntas.

CIG expón de novo a necesidade de que o persoal que presta servizo nas Escolas

Infantís conte con máscaras FP2 e tamén sinalan que existe un problema no Consorcio

co almacenamento de produtos tóxicos. A representante da administración resposta en

relación ás máscaras que se remite a actual regulación, e sobor de ditos produtos que é o

Comité de Seguridade de Política Social  o que ten as competencias  para tratar  esta

cuestión. 

Levántase a sesión, sendo as 13,, h. 

Vº Bº A PRESIDENTA Vº Bº O SECRETARIO

ASCENSION LABELLA LOZANO EDUARDO FREIRE POUSA


