
 

 

 

COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DA C. CULTURA 
(centros non docentes). 

 
 
O día 19 de xaneiro houbo xuntanza do Comité de Seguridade e Saude Laboral da Consellería 

de Cultura dos centros non docentes. A pasada xuntanza foi o 16 de xaneiro de 2017. Nela 

tratáronse os seguintes puntos: 

 

1. Cambio e substitución de varios membros do Comité pertencentes á Administración, e 

tamén da representante do CSIF 

2. O técnico do Servizo de Prevención fixo entrega das avaliacións dos centros de traballo 

feitas ata o de agora no ámbito deste Comité, excepto os de emerxencia que xa están nos 

centro de traballo. As avaliacións de riscos laborais que se fagan a partir de agora serán 

enviadas aos membros do Comité de Seguridade e Saúde por correo electrónico. 

3. Programación do Servizo de Prevención de Riscos Laborais no 2018. A Consellería non 

enviou ningunha proposta de programación ao Servizo de Prevención,  polo que este  propón  

realizar durante o 2018 as avaliación dos centros de traballo de: Biblioteca Miguel González 

Garcés de A Coruña; Museo de Belas Artes; Arquivo do Reino de Galicia; Biblioteca Publica de 

Pontevedra Antonio Odriozola; e Biblioteca Pública de Vigo Juan Companel. Se fará tamén a 

avaliación das condicións ambientais nos laboratorios do Arquivo do Reino de Galicia. E as 

medidas de emerxencia nos centros de San Roque de Santiago, MUPEGA,  Biblioteca Publica de 

Pontevedra Antonio Odriozola; e Biblioteca Pública de Vigo Juan Companel. 

4. Avaliación de riscos psicosociais realizada o 13 de decembro na Biblioteca Miguel 

González Garcés de A Coruña. E a terceira que se realiza a instancias de Inspección de Traballo 

(dec. 2016; xuño 2017; e dec. 2017) como resultado da denuncia presentada por CCOO ante a 

situacion de conflitividade psicosocial que se estaba a producir neste centro, no que se utilizou 

a enquisa do INSHT. Fixérase unha previa en xuño de 2016,  utilizando o protocolo xeneral da 

Xunta, co que quedou demostrado que non serve para detectar este tipo de riscos; e que 

ademais non tivo o visto bo Inspección de Traballo. Si comparamos os resultados coa  primeira 

avaliación de decembro do 2016, nos que 7 dos 9 factores avaliados estaban en situacion de 

RISCO ELEVADO O MOI ELEVADO confirmase a melloría que houbo. O resultado demostra unha 

pequena melloría, respecto a xuño pasado, aínda que segue habendo dous factores que saen 

en SITUACIÓN DE RISCO ELEVADO, (PARTICIPACIÓN/SUPERVISIÓN e INTERESE POLO 

TRABALLADOR/COMPENSACIÓN), e nos que se ten que seguir a traballar e aplicar as medidas 

preventivas aconselladas en cada caso polo Servizo de Prevención.  
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Dende CCOO consideramos que,  nesta mellora foi fundamental a aptitude non discriminatoria 

e  de dialogo que mantén a nova dirección, con todo o persoal, e que asumiu un gran reto ao 

aceptar o cargo, debido a situación que herdou.  

CCOO VALORA DE XEITO NEGATIVO  á actitude dos responsables  da Area de Cultura da 

Xunta, que dilataron no tempo e miraron para outro lado ao longo de mais de tres anos a 

situación de risco á que estaba exposto o persoal do centro, a pesares da cantidade de 

denuncias en vía xudicial, e en Inspección de Traballo, e os diversos escritos dos traballadores 

ante os diferentes órganos da Consellería incluído o propio Conselleiro. Ata que a finais de 

marzo pasado decidiron cesar conxuntamente á catro direccións para diluír a súa visibilidade, e 

en medio do proceso das avaliacións de riscos psicosociales, feitas a Instancias da Inspección de 

Traballo. Así mesmo das medidas propostas polo Servizo de Prevención, recollidas no resultado 

da primeira avaliación, aplicaron as mínimas posibles, e dilataron no tempo a súa aplicación. 

Con todo e elo reiteramos que o cambio da dirección foi clave para a mellora da situación. 

 

5. Rogos e preguntas:  

 

CCOO rexistrou no mes de outubro as seguintes solicitudes: 

• estudo de  medición do gas radón no Arquivo do Reino de Galicia, para avaliar o nivel de 

exposición do persoal deste centro, e de ser necesario poder aplicar as medidas preventivas 

correspondentes para evitar o posible nivel de exposición a dito gas.  

CCOO entende que polas características do propio edificio e á proximidade a que se encontra 

do Museo do Castelo de San Antón, puidera haber risco de exposición para o persoal do centro. 

O técnico do Servizo de Prevención informa que o Servizo de Prevención non analiza este risco, 

e que  tería que contratar a Conselleira a un servizo externo. Informa tamén que o gas radon e 

un gas radioactivo de orixe natural, habitual en Galicia, que podería producir cáncer de pulmón, 

e que a única  medida correctora para evitar a exposición e a ventilación, de xeito natural ou 

forzada, con un bo sistema de extracción do aire (5m/s´) que garante a súa renovación, non se 

produce risco a dita exposición.  

• Avaliación e medición de residuos de químicos, acumulados polas fumigacións 

periódicas na superficie dos documentos gardados en todos e cada un dos depósitos de fondos 

documentais do Arquivo do Reino de Galicia  . 

CCOO realiza esta petición debido a problemática que trasladan algúns traballadores/as como 

poden ser  alerxias, e dermatites. 

O técnico do Servizo de Prevención informa que non existe ningún método valido para facer esta 

medición. Que se ten que cumprir co protocolo, e o prazo de seguridade establecido nas fichas 

de seguridade do produtos utilizados, e ,en todo caso, facilitando os  EPIs ao persoal encargado 

de abrir os depósitos despois de respectar o tempo de peche recomendado ao facer as 

fumigacións. 


