
ACTA

Nº 53 Ano 2017.

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 12,05 horas do día 27 de xuño de 2017, tratándose os diferentes puntos da

Orde do Día.

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DA EMPRESA:

Nome                                                               Posto                                             

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

Mª Jose Perez Dafonte D.X. Avaliación e Reforma   

REPRESENTANTES DOS TRABALLADORES 

Nome                                                               Organización Sindical              

Zeltia Burgos Tortosa CIG

Pablo Rama Remuiñan CSI-F

Eduardo Freire Pousa CC.OO.

Jose Carlos Rocha Arrue UGT

Asisten asímesmo Pablo Diaz Vazquez, polo Servizo de Prevención de Riscos Laborais,

e Jose Acuña Vilas, por Mugatra.

1.- Lectura e aprobación da última acta:

Acórdase  por  unanimidade aprobar  a  acta  da anterior  xuntanza,  incluindo os

dous parágrafos propostos pola CSIF, no punto 5, “CSIF manifesta que seguen a apostar

por unha  modificación na configuración dos comités de seguridade e saúde laboral, e

que están abertos á  unha negociación neste senso, sempre e cando a nova configuración

estea conformada en base a áreas/campos de intervención, que permita dotar ao sistema

de máis flexibilidade e profesionalidade, e que a nova configuración non supoña, en

ningún caso, unha perda dos recursos preventivos no desenvolvemento das actuacións

en materia de PRL.” e en rogos e preguntas, o último parágrafo diría: “CSIF pregunta

sobre o escrito que presentou respecto da realización dunha nova avaliación de riscos

laborais no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude, e que de

ser  o  caso  e  coma consecuencia  desta,  si  se  precisasen  desenvolver  procedementos

específicos de saúde, se daría a oportunidade para que o persoal do centro poida dispor

dun novo recoñecemento médico. A Administración manifesta que xa ten data para a

sua realización, e respecto da posibilidade de requirir un novo recoñecemento médico,

por  necesidade  de  aplicar  procedementos  específicos  de  saúde,  que  non  habería

problema.”



 

2.-  Propostas  para  a  mellora  do  procedemento  de  avaliación  de  riscos

psicosociais: baremación das preguntas e realización práctica da avaliación.

Neste punto non hai propostas escritas previas,  polo que pásase a facer unha

rolda de intervencións,  en base o documento de indicacións prácticas  elaborado  por

Mugatra, e utilizado nas avaliacións, titulado “Proposta de inclusión de identificación de

riscos  psicosociais  na  avaliación  xeral  dos  riscos  dos  centros”,  remitido  con

anterioridade a esta xuntanza. CSIF propón que as 7 preguntas que figuran no epígrafe

32 da “Enquisa sobre os riscos laborais no centros de traballo” se eliminen, e no seu

lugar propón as 4 seguintes:

Nº Cualifica o teu entorno ou ambiente laboral Bo Regular Malo

 

32

Considero que a relación entre o tempo dispoñible e a carga

 de traballo é ....

Observacións:____________________________________

________________________________________

_______________________________________________

________________________________________

 

   

 

33

A satisfacción no desempeño do meu posto de traballo é ...

Observacións:____________________________________

________________________________________

_______________________________________________

________________________________________

 

   

 

34

A colaboración, a comunicación e a integración co resto de

traballadores é ...

Observacións:____________________________________

________________________________________

_______________________________________________

________________________________________

 

   

 

35

A relación e a supervisión por parte dos mandos ou respon-

sables do centro é ...

Observacións:____________________________________

________________________________________

_______________________________________________

________________________________________

 

   

 

A Administración manifesta que precisa darlle unha volta a esta proposta e a ou-

tras que se puidesen presentar, polo que propón que na próxima xuntanza do Comité se

tome unha decisión, sobre ésta e calquera outra que se presente hoxe ou antes da cele-

bración do próxima xuntanza. UGT, co apoio do resto da parte sindical, propón que se



elimine do documento utilizado, o procedemento de estudio previo dos riscos psicoso-

ciais. Mugatra comenta que dito estudio nunca púxose en práctica, polo que considera

que a sua eliminación é xustificada. A Administración, visto as posicións, tamen consi-

dera eliminable o estudio, proposta que queda aprobada. A parte sindical chama a aten-

ción sobre a necesidade reducir a puntuación necesaria, 7 agora, para se considerar co-

rrixible, a situación de riscos psicosociais   nun determinado centro. A Administración

manifesta estar conforme con esta proposta, pero a sua concreción deixala pendente, das

decisións que se tomen na próxima xuntanza. CCOO pídelle a Administración que ante

a situación de non reunión dun determinado Comité de Seguridade, e polo tanto de para-

lización da solicitude de avaliación de riscos psicosociais, estableza un sistema alternati-

vo. A Administración manifesta que a decisión tenna que tomar o Comité do ámbito

afectado. CIG propón que se existe unha denuncia de acoso, nese centro fágase unha

avaliación de riscos psicosociais. A Administración non considera a realización deste

tipo de avaliación de xeito automático, e o Comité de Seguridade competente, que ten

que tomar cada decisión, estudiando e debatindo o caso. CIG propón eliminar o tope do

70% de enquisas cubertas, para que a avaliación considérese válida. A Administración

ratifica este tope, porque é o criterio técnico usado na prevención de riscos laborais,

para dar validez a unha enquisa de riscos psicosociais. CIG expón o problema que existe

en determinados ámbitos, que non entregan aos delegados e delegadas de prevención, as

avaliacións realizadas. A Administración manifesta que se lle pase o listado deses in-

cumprimentos, para xestionar unha solución os mesmos. 
 

 

 

3.- Propostas de modificación do regulamento de funcionamento do Comité

de Seguridade, no relativo a presenza de persoas invitadas e calqueira outra que se

considere.

Proponse  á  debate  un  par  de  modificacións,  unha  no  apartado  4.5.4  do

Regulamento de funcionamento deste Comité, relativa a concretar mellor a presenza de

persoas  invitadas,  ante  o  debate  suscitado  fai  un  par  de  xuntanzas.  Tanto  a

Administración,  coma  a  parte  sindical  consideran  que  a  redacción  deste  apartado  é

correcta,  e  non  precisa  ser  modificada.  A  outra  proposta  debatida  consiste  nunha

modificación do apartado 4.1 do devandito regulamento, referida a eliminar a mención

numérica dos comités de seguridade pertencentes ó ámbito deste Intercentros, dado que

varía segundo o número das consellerías ou calqueira outra circunstancia que puideseo

aconsellar.  Esta última proposta de modificación queda aprobada polo que no punto 4.1

no primeiro parágrafo despois de en materia de prevención de riscos laborais”,  porá

“recolle a existencia dun número importante de Comités de Seguridade e Saúde, que

varía, para adaptarse os cambios que se produzan na estrutura administrativa da Xunta

de Galicia.  Con este número importante de Comités de Seguridade e Saúde, sempre

maior dunha ducia” e sigue xa: na práctica faise difícil…… 

4.- Rogos e preguntas. 

Non se presentan rogos nin preguntas.

Levántase a sesión, sendo as 13,45 h. 


