
ACTA

Nº 52 Ano 2017.

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

Saúde Intercentros  na sala de xuntas E, no Edificio Administrativo de San Caetano,

sendo as 10,10 horas do día 30 de marzo 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  

Queta Via Leira D.X. Avaliación e Reforma   

Victor Gallego Vincent D.X. Función Pública

REPRESENTANTES DOS TRABALLADORES 

Nome                                                               Organización Sindical              

Mª Xose Crespo Hermida CIG

Pablo Rama Remuiñan CSI-F

Eduardo Freire Pousa CC.OO.

Jose Carlos Rocha Arrue UGT

Asisten asímesmo Arturo Pintos y Antonio Bao, 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.

2.-  Debate  sobre  o  funcionamento  do  protocolo  de  avaliación  de  riscos

psicosociais utilizado, a vista do escrito de Comisións Obreiras.

Está presente neste punto coma invitada Carmen Botana Budiño, delegada de

prevención de Comisións Obreiras, quen introduce o punto. Prantéxanse coma temas de

debate,  que  as  sete  preguntas  que  figuran  na  enquisa  a  cubrir  polo  persoal  nas

avaliacións  de  riscos,  no  apartado  relativo  o  ambiente  laboral,  ou  non  sirven  para

reflectir axeitadamente dito ambiente, ou deberíase de baixar o nivel de identificación

destes riscos, do 50% actual. Tamen debátese para atopar unha solución, cando non se

pode  aplicar  o  protocolo  de  detección  de  riscos  psicosociais,  porque  o  Comité  de

Seguridade e Saúde do ámbito correspondente non reúnese, bloqueando a aplicación do



devandito protocolo. Para ambalas dúas cuestións, acórdase traer propostas concretas

para a próxima xuntanza deste Comité.

3.-  Presentación  e  debate  da  memoria  das  actividades  preventivas

realizadas no 2.016, pola Administración Xeral da Xunta de Galicia. Para unha

mellor articulación da mesma, iste realizarase por apartados:

a)Xestión da Prevención b) Accidentalidade

c) Avaliación de Riscos d) Vixiancia da saúde

e) Formación f) Participación sindical

g) Medidas de Emerxencia

A Administración comeza a sua exposición, e no punto a), suscítase un debate

sobre  a  publicidade  das  actas  deste  comité,  na  nosa  web.  Acórdase  que  ditas  actas

publicaranse na web, pero con todos os nomes das persoas borrados, de conformidade

co previsto na Lei de Protección de Datos. 

No punto b) tras a introducción pola Administración, CSIF solicita de novo mais

actuacións preventivas nas dúas consellerías de maior sinistralidade, e en concreto, que

se inclúa de maneira específica dous epígrafes,  que incorporen un plan de actuación

específico para a Consellería de Política Social e outro para a Consellería de Medio

Rural, coa finalidade de darlle un trato diferenciado no que se teñan en conta, de xeito

especial, medidas específicas para os sobreesforzos e as caídas ao mesmo nivel, xunto

coas medidas formativas e sensibilizadoras precisas, para os traballadores así como para

os  supervisores,  mandos  intermedios  e  directivos,  xunto  con  propostas  de  tipo

organizativo. UGT fai constar o notable incremento dos accidentes sen baixa, e solicita

mais medidas efectivas, na reducción das agresións que sufre o persoal. CIG propón que

a Xunta de Galicia, acóllase a campaña de Tráfico, para a reducción de accidentes in

itinere, e tamen que se teña en conta nas actuacións preventivas, ós riscos laborais para

o  persoal  maior  de  55  anos,  cada  vez  mais  numeroso.  CCOO  quere  salientar  e

felicitarnos, porque no 2.016 o número de accidentes baixou, despois de catro anos de

suba consecutivos. Seguindo coas cuestións positivas reducíronse as caídas,  en parte

debido  a  falla  de  choivas  e  os  accidentes  de  tráfico,  que  debido  a  melloría  na

investigación dos accidentes, pasan o apartado de in itinere. No seguinte punto c) tras a

exposición da administración, non hai intervencións sobor das avaliacións de riscos.

No punto d) a Administración manifesta que o desenvolvemento da campaña do

2.016 tivo algúns problemas, xerados sobor de todo polo peche e inicio da concesión

para a realización da vixiancia da saúde. Este ano está desenvolvéndose de mellor xeito.

A Administración expón a importante problemática que está xurdindo nos diferentes

centros e servizos, que teñen que xestionar cada vez mais persoal, con declaracións de

non  aptitude  para  o  posto  de  traballo  ou  aptitude  con  restricións,  e  que  estas

declaracións van aumentando ano tras ano. UGT considera que as adaptacións de posto

do persoal, coas devanditas declaracións, se leven, para o seu coñecemento, o comité de

seguridade  e  saúde  laboral  do  ámbito  respectivo.  CCOO pide  que  a  administración

facilite o número total actualizado, de empregados e empregadas públicas, que teñen

expedida  unha  certificación  de  non  aptitude  para  o  seu  posto  de  traballo.  A

Administración manifesta a primeira cuestión, que deberá levarse a cada comité para a

sua toma en consideración, e respecto a segunda, que informarán tan pronto teñan ese

dato. Nos puntos e), f) e g), tras a introducción correspondente, non fanse intervencións.

4.- Debate sobre a gripe e as enfermidades infecciosas,  desde o punto de

vista do seu recoñecemento na incapacidade laboral:



A Administración aporta para o debate un informe elaborado por Mútua Gallega,

sobre  esta  cuestión.  Tras  diversas  intervencións,  a  parte  sindical  propón  que  se  lle

remita escrito a Función Pública, para que o persoal que teña baixas médicas por este

motivo, non se lles aplique desconto en nómina. A Administración non está conforme

con esta proposta.

5.-  Presentación  da  proposta  da  Administración,  relativa  a  nova

configuración dos Comités de Seguridade e Saúde Laboral:

O Presidente informa de que na Consellería de Presidencia están debatindo sobre

esta cuestión, e son partidarios  de realizar  unha nova conformación dos Comités  de

Seguridade e Saúde Laboral, atendendo á Areas Funcionais. Manifesta asismismo que

cando  teñan  mais  elaborada  a  proposta,  convocarase  un  grupo  de  traballo  entre  a

consellería e os catro sindicatos para debatir sobre a mesma. CCOO manifesta que cos

datos deste primeiro trimestre, nunca vistos, de realización de reunións dos diferentes

comités, se continua esta línea tan positiva, podemos deixar a nova conformación para

mais adiante, e agora realizar xa a adaptación dos comités, a estrutura administrativa

aprobada  polo  Goberno  Autonómico,  no  ano  2.015.  CSIF  manifesta  que  siguen  a

apostar  por  unha modificación  na configuración  dos comités  de  seguridade  e saúde

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

configuración estea conformada a áreas/campos de intervención, que permitan dotar ao

sistema  de  maior  flexibilidade  e  profesionalidade,  e  que  a  nova  configuración  non

supoña, en ningún caso, unha perda de recursos preventivos no desenvolvemento das

actuacións en materia de PRL. A Administración manifesta que convocará a Comisión

Paritaria de seguimento do acordo de participación en materia de prevención de riscos

laborais, antes da próxima xuntanza deste comité intercentros, para aprobar a adaptación

pendente.

6.- Debate sobre as causas que motivan a falla de cobertura de vacantes, no

cadro de persoal do Servizo de Prevención de Riscos Laborais propio:

O  Presidente  informa  da  actual  situación  do  cadro  de  persoal  do  Servizo,

composto por 17 postos de traballo, e actualmente con 3 vacantes sen cubrir. As dúas

vacantes existentes en Servizos Centrais, xefatura de grupo e no Servizo de Pontevedra,

xefatura  de  sección,  cóntase  cubrilas  en  comisión  de  servizo,  estando  a  facerse  os

trámites oportunos para conquerilo. A vacante existente no Servizo de A Coruña, Posto

Base,  que foi  denegada a sua cobertura a  través  dun contrato de interinaxe,  síguese

intentando  que  a  Consellería  de  Facenda  cambie  a  sua  decisión  negativa.  A  parte

sindical considera que a Administración ten a obriga de cubrir, con carácter  fixo ou

temporal, todolos postos existentes no Servizo de Prevención propio, e non  descarta ter

que acudir a Inspección de Traballo, se esto non é unha realidade canto antes. Ademais

insístese por esta parte, na necesidade xa expresada, de que as duas consellerías cunha

maior actividade preventiva, tiñan que contar cada unha delas cun posto de traballo,

radicado nas consellerías, pero con dependencia funcional do Servizo.

 

7.- Rogos e preguntas:

UGT solicita que se elaboren as medidas de emerxencia, e se realice simulacro

no edificio da Consellería de Sanidade en A Coruña. A administración manifesta que

está en elo.



UGT  solicita  que  o  persoal  con  certificación  de  non  apto  ou  apto  con

restriccións, sexa tido en conta na regulación da segunda actividade. A administración

manifesta que será tido en conta.

CSIF queixase da represalia sufrida polo seu delegado, que compareceu neste

comité  na  última xuntanza,  para  expoñela  situación  de  risco  laboral  que  existía  na

retirada  de  niños  de  avespa  velutina,  e  foi  retirado  do  servizo  para  realizar  dita

actividade. O Presidente manifesta que pedirá explicación do sucedido ós responsables

da Consellería de Medio Ambiente.

CSIF  pregunta  pola  avaliación de  riscos  laborais  do persoal  FISP na  zoa  de

inspección farmaceútica de Vigo. A Administración manifesta  que dito plan está en

proceso de elaboración, e que houbo un pequeno retraso, xa solucionado.

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

procedementos específicos de saúde, se daría a oportunidade de que o persoal do centro

poidan dispor dun novo recoñecemento médico. A Administración manifesta que xa ten

data  para  a  sua  realización,  e  respecto  da  posibilidade  de  requerir  un  novo

recoñecemento médico por necesidade de aplicar procedementos específicos de saúde,

que non habería problema.

Levántase a sesión, sendo as 12,40 h. 


