
ACTA

Nº 56 Ano 2018.

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 21 de marzo de 2018, tratándose os diferentes puntos da

Orde do Día.

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DA EMPRESA:

Nome                                                               Posto                                             

Emilio J. de la Iglesia Lema S.X. Presidencia

María Coutinho Villanueva S.X. Emprego             

Laura Suarez Fernández D.X. Avaliación e Reforma 

Victor Gallego Vincent D.X. Función Pública

REPRESENTANTES DOS TRABALLADORES 

Nome                                                               Organización Sindical              

Fernando R. Garcia Fernández CIG

Pablo Rama Remuiñan CSI-F

Eduardo Freire Pousa CC.OO.

Jose Carlos Rocha Arrue UGT

Asisten  asímesmo  Pablo  Diaz  Vazquez  e  Arturo  Pintos  Novo,  polo  Servizo  de

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

1.- Lectura e aprobación da última acta:

Acórdase por unanimidade aprobar a acta da anterior xuntanza.

2.-  Presentación  e  debate  da  memoria  das  actividades  preventivas

realizadas no 2.017, pola Administración Xeral da Xunta de Galicia. Para unha

mellor articulación, este debate realizárase por apartados:

A Administración vai presentando, cada un dos apartados, sobre os que a parte

sindical realiza intervencións.

a) Xestión da prevención. CSIF propón que na memoria tamen se recollan outras

actuacións  realizadas,  coma  informes,  asistencias  técnicas…  A  Administración

manifesta que poñerao na próxima memoria.

b) Sinistralidade.  CIG volve pedir medidas preventivas que reduzan a cantidade

de accidentes laborais que danse na consellerías de Política Social e Medio Rural. CSIF

solicita que se elabore un plan específico de medidas organizativas, para diminuir os

accidentes  de  traballo,  nas  cinco  categorías  profesionais  con  maior  sinistralidade



(Auxiliar  Enfermería/Coidador  CAPD/Camareiro-Limpador/Conductor  Brigada  e

Persoal Brigadas Forestais). UGT menciona a importante suba dos accidentes sen baixa,

sobre os que é difícil actuar o non constar no rexistro as circunstancias do mesmo, inda

que  considera  que  presentaran  un  perfil  similar  ós  accidentes  con  baixa.  CCOO

manifesta  a  decepción  porque  de  novo  incrementamos  os  accidentes,  un  9%  con

respecto a 2.016, so os in itinere un 20%. Estos accidentes, caídas sobre todo, tiveron

lugar en outubro, na vaga de lumes, e en abril, inda que eiqui non houbo un feito claro

que os producira.  E destacable a reducción de accidentes na categoría de auxiliar de

enfermería,  mentres  que  incrementase  no  grupo  de  camareiro  limpador.  Por  último

sigue chamando a atención a pouca investigación de accidentes realizada na provincia

de Ourense, onde debido sobre todo a vaga de lunes, aumentaron un 59%. 

c) Avaliación de riscos. A Administración explica coma estanse a realizar  as

avaliacións de riscos laborais no teletraballo. A persoa, que solicita autorización para

realizar  unha  parte  da  sua  xornada  na  casa,  ten  que  cubrir  unha  enquisa,  onde

pregúntaselle sobre as condicións do lugar onde vai desenvolver esta función, e sobre os

medios técnicos  cos que vai  realizala.  O Servizo de Prevención,  a  vista  da enquisa

cuberta,  envialle  unha  serie  de  recomendacións  para  previr  os  riscos  laborais,  que

poidan ter lugar no desenvolvemento do traballo na casa.

 d) Vixiancia da Saúde. Prodúcese un debate sobre as consecuencias que para a

realización  do  servizo,  e  no  ambiente  laboral  ten  a  declaración  dun  traballador  ou

traballadora, coma apto con restriccións. Concluese que para efectuar unha declaración

de  aptitude  con  restriccións,  deberá  terse  en  conta,  sobre  todo,  que  o  traballador

afectado poida realizar a tarefa ou  tarefas esenciais do posto, xa que do contrario, a

declaración que compríría facer será a de non apto.

 e) Formación. Non hai intervencións.

 f) Participación. A destacar o aumento das xuntanzas dos diferentes comités de

seguridade, inda que síguese a ter un problema importante con catro comités que non se

reuniron en todo o 2.017, Servizos Centrais, Ourense, Sanidade e Facenda.

g) Medidas de Emerxencia.Non hai intervencións.

 

4.- Rogos e preguntas. 

UGT pregunta  polo  período  temporal  no  que  Mútua  Gallega  ten  que  dar  a

prestación por risco no embarazo. A Administración pídelle que lle remita un escrito

para facerllo chegar a mútua.

CSIF pregunta  de novo porque non se presentou o procedemento de xestión,

para  as  solicitudes  de avaliacións  de  riscos  psicosociais.  A Administración,  pide de

novo disculpas polo retraso, e manifesta que xa casi está elaborado polo que debatirase

na próxima xuntanza.

CSIF solicita saber porque non viñeron a xuntanza os representantes de Mútua

Gallega.  A Administración manifesta que non puido realizar  a tempo dita xestión, e

comprométese a que na próxima xuntanza estén presentes ditos representantes. 

Levántase a sesión, sendo as 11,45 h. 


